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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO' I EsrÀDo Do MARAflHÃo
pRAçÀ BERNARDo coELHo DE ALMEIDA No 862 - cENTRo - sÃo erntlnooTun

CNPJ: 06.125.389/0001-88

Ij»r1'Àr, DE l"rClrÀç]Ào
pREGÀo pt-ttRôxtc"o snp N" 0li/2022

PROC}:§SO ÂD]\{INIS'I'RATIVO \" 2O22OI5- CPI,/SB

l.l. A PRlfLlf illl4. 1!{t,NlClP,.\L DL SÃO t}t R\ARDOlivlr\. por mcio rj.r r t)M lss.\t -r I,LR\I,\NL\ l l DL
LlCflAClÀO - CPL. atravós de scu Prcgoeira, d€signado, rorna público para conhecincnto dos inlcr.ssados qu. tix á
rr.rlizirr.r pt,'i.'s,r, li.itrr(;ri,, aa rn,'Julirl.,rrl. PRECiO. un '.rJ júrmd ELIITROIIC 1. Rte ISTRO DE PRE(O
sob o n' SRP01312022(Procesr Administrativo n' :02201i- CPt.iSll, do tipo meror preço. diviiiido por lote
disputado por item o ccÍamc sc rralizara" às 08h00nlin (oiro horirsi do dia 22 de lnarço do 2()11. destinado ao

Registro Lie Prcço paru l'utura cxacução dos scr\ iços,le N'lanulenção Prewnliva e CorÍeti\a dos poços arlesianos do
municipio, para atcndcr as ncçessidadc: d,r Pl,rleitum hlLrniciprl ([' S.\(l Bl]RN:\RDOI\'],,\ /N,1&.conlinme descriro
neste Edital e scus Ancxos.

1.2. O pÍocedimcnlo licitatório obcdcccrá intcgralmerts à lcgislação qiic se apliea a mo"lalidadc Prregão, sob a

égide Constituição da Rcpírirliea liedtrati\,a do Brasil, Afiigo 37: Regula a ütsação da Adninisü"ção Pírblica: Lci
l:ederal no 8.666, de 2110611993: Ilegulamcnta o art. 3?. inci.o XXL, da Lonstíuição Federal, institui nomlas par?

licila,ça,es c conlratos da Adminislmção Públicar a dá {)utras p.oyidênci;rs, sendo aplicadas airda todas as suas alter:çries;
l-ei l'rederal n' 10.520. de 1710712002: Iustitui. uo ârírbilo da l.loião, l:lstadôs, l)islrito trcdeftü e llunicípios. níts lcftnos
do art. li7. inciso XXl, da ürrslituiçro |cderrl, nrodalidade de Iicitação denorniratia pregâo- para lquisiçto dc bcns e

scn iços cornuns, DccÍeto n' l0-1)241I 9 de 20 de Setem hro de l{} I 9- RegLrliimenta o pl cgâo, na lotma cletrôuice, para

aquisição de bens e sen iços comuns e serviços conuns de cneenharia. e dá r.rulras proriilênciirs, e t-ci (brnplcmcntln'

n' 12:i. de 14i 1:2006: Institui íl lr:slatulo Naci{)na! da lvlicr{retnpresa e da Flmp.esa de I'equeno ['oÍti e altera oulros
,,lispositivos legais- alteruda pela 1,ci Cornplement.! r". 147 de 07 Je.igosto de 2() 14. e subsidiariamente, no que couber.

as ilisposiçôes da l-ci n'8.666.,91i o sLra.! aile.ações posterir;res. htÍn como as condit:ôes estabeleÇida! nesle trdilal e
seus Anexos.

l.-j. O r,joebimcnto dàs propostas será a pir'1ir das 171)0 {dcrcssete horas) d,:r dia l0 dc março do 2012. O inície
da sessão pública será a-s {18Í}0h00n1in (oilo hor.rsJ do dia 22 de mare-o de 202:, no end€reço eletrônico
wlv\.v.portaldeconpÍaspublicas.com.br- no horário de Bnsília - DI .

1.4. A entrcga da proposta lcva a part;ciprnls J accilar c .rcalur rs nornras çonlidas l,]o prcscnte []{.lilâi.

1.5 À Ara Lle RIGIS'I"RO Dli PRI-](DS. duünr. sua Vigência" Pllltivll llr .\,)F\\o por (lurl.tucr ri!à.] uu

drtidadc da Âdminisrração inclusive aulaquias idcrais, cslacluais ou n'runicipais dr ór-gios públlcos. cstalais ou ainda

clc rcgimc ploprio clre nào tenha partiÇipado do certanlc llcitalúrio mediante prcr.ia consulla ao a)rg,n gercnciador.

2,1. Rsg;stro dc PrcÇo para lutufa exccução <Jos seniços dc Llanulcnção Ptcvçl]ti\,.i c Corrctiya dos poçQS artesiaDos

.10 m.tlr;cipio de sÃO BI-RN,\RD0r'!14.

3.1 . PodeÉo particip dlste Prcgào

3.1. l.Quaisqlcr cfiiprcsas lnlarcssadas rlue se cnrluadrcm ro ramo dc ati\ idade perlirclrtc ao objclo da liÇitação

e quc atcndcrcnr a todas as c\igôncias, inc[rsir'e quanto à docunrcnlaçào. çonstont.s dcstc l]dital c seus Anc\os:

,1.1 . Não podiÉc t)afiicipal d.stc Pregio:
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4.l.l.Empft:sas que não aÍendere$ às conJiçõcs destc lldital.

4.1.2. Emprrrsa.s quc cstcjam em concordata ou cm processo de làlência. sob çoncurso dc credores, ert
dissolução ou enr liquidação;

Dmpresas qlls tcnl1am sido d,:olaradas inidôncus por órgão da ,{.dministr.}çio PÍrblicü, direta otr

indircta. l'cdcral. cstadual. municipal ou do Dislrilo federal, pot mcio r,lc ato publicado no Diát ir-r

Otlcial rla t lnitur. do Estado ou do Municipio. enquanto pcrdurarent os ntotilos dctcmrinantes da
puniçio. Igrolnente não poderão punicipar as cmpresas suspcnsas dc licitar c contmtar conr a

Prel'citura \'lunicipal .le sÀo BtRNÂRIx),'\I^. llstado do ivlaranhào.

rl , Int)

4. r.3

Jll

4, i .5. Sen idor dc qualqucr órgão ou entidadc r inculada a P: eÍêitura llíun ic ip.rl Jc \i\O BFRN A R D() NIA

bcm assirn a cmpresa da qual tal sclvitlLl: st'ia sócio, dirigente ou resptlnsávcl técnico.

Empresas reunidirs em consrircio. que scjum controladas, coligada-s ou subsirliárim entre si. qualquer

que sc'ja sua lbrma tle constituiçào;

Estmngeit.trs nào autorizadas u ltnciottlf no Pais.

A emprsa licitante, devsrá aprtsentar dcclamção de que possui ou insulará sede localizado no

municipio. para a d* iJa prcstrçJrr rlc 'cn iços.

5.1, O sedçnciamento dar-se-á pela at buiçâo dc chavc ,lc idcntificaçâo e de senha. pcssoal e intrnrslêrilel. pa.a

acesso ao sistenra eletrônico" no site rlr.r.w.portaldecompraspuhlicas.com.br-

5.2. {) crederciam(:nto iunto ao provcdor do sistcmu irnplica rcsponsabilidadc lcgal da l.lcl'lANl"tl ou do süu

rcpresentante legal c prcsunçáo de sua capacidadc técnica para realização das transuções inorcntes ôo Pregào

Eletrônico.

5.3. f) uso da scnlra dc accriso pela LICÍTAN1'L é ,.lc suu rcsponsabiliilailc crclusivu incluinclo qualquer lransaçâtr

efetuada diretanlsntc ou por seu rePre§'ntanlc. nào calrcndo at) provcdor do sistcma ou a Preti'itura Municipal de S'\o
BERNARÍXyN1A rcsponsabilidade por er entuais danos tlecon crtcs.ltt uso indevido da scnlru- ainda que por lerceirus.

5.4. Quando da participüção das microemprcsiu c sn'rFrcsil de pequeno porlc dc\ crilo scr dotados os crit.írio!
cstabclecidos no art. {{ da Lei Complementar n" l2J, de ll/1212ín6: Instilui o l]slatrlo \acional da Nlicroemprcsa

c da Empresa dc Pcqucno Po:.rc c altera ouhos disposili\os lcgais. alLer*da pela Lei Complcm.nlar nn. 1"17 de 07 de

agoslo de 2014e subsidiariamcnlc, no quc coubü, as disposiçôcs da Lci n" 8.666/93 § suas âlleraçõcs posleri(r!s.

6-1. A liciltmte yencedrrrn devcrá apr.scntar. obdgotoÍianlcrltc. no original ou cópia dcvidanlcnte autentiÇada cnl

cartório. a seguinte documcntaçâo:

6.1,1 HàbilitâçãoJuridica

a) Ílequerirnento ile empresário, no citso dc empresa individual: OpL RO rlo timpresário.

h) Alo consritutivo, eslatu1o ou conl.atr) sociai em vigor- delidamerte Íegislrado. em se t.atando de

sociedades comerçiais. e, no caso r.lc sociedade por açilcs. acotnpanhado dú docLrnientos de

cleição de scus adminislrudores; ( pl. 11( i do Ilmpresfuio.

4.t.6.

4.1.7



Pr'0CeS§O:

i:úiha:
Rubrica;

PREFETTURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERI{ARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CEI{TRO - SÃO BÊRNARDO/MA
cNPJ: 06.125,389/0001-88

c) Prova de rcgularidade fiscal. perantc a Fazcnda Nacional, mcdiantc êpr.csentação de
ceiidÍo cxpedida conjuntaÍrclrtc pcla Sec.ctaria da RÊceira L'cdcral do Brasil {RFB) c
pela Procuradoria-Ceral da Fazcnda Nacional (PGFN), .cÍ.:lcntc a «rdos os crédr'tos
tributários I'cderdjs c à Di\ ida Ali\,a Ja t lnião l DAt l) por clíL! adrninistpdos. inclusir.c
aqueles relali\'os à Scguridade Social. nos relmos da Ponaria ( onlunra n" 1.751. de
02/l0i:01.1. dn Sccrctário rla Rcceita lcderal do Bftsil c da Pnrcuradom-Ccrat da
Fucnda \acional do(s) responsá\el(eis) (diÍetor. sócio ou supcr.intcnr.lcnlc) da cnrpresa
ou tirma licilantd.

d) Prova de inc\istência dc déhitos irradimplidos pcranrc a jusr;ça do trahalho. mcdiante a
aprescnlação dc ccrtiJ?lo negativa ou positira com elaito dc ncguli\,4 nos teÍmos do
Títu,o V Il-A dê (i)nsolidação das Lcis do l'rabalho. aprovada pe lo Dscrct(Fl-ci n. 5..152-
de l" de rnaio dc 19-13: c certidão conl'otmc o anigo 5" da portaria l42l/201-l do
Minislerio do 'lrahalho e ljmprego do(s) responsávcl(cis) ídiretor., sócio ou
superintcndcnlc) da cmplcsír ou firma licit!.ntt.

e) Inscrição do ato constilutiro. no caso dc $ciedadcs civis. acompanhada de prova de direroria çrn
erercício;

l) Decreto de autorizaçÍo. em se tratando de empresa ou sociedade eslmngcira en t'urcionamento
no Pais, e ato de rcgist.o ou autorizaÉo para Íüncionamcnlo cxpcdido pclo órgâo competente.
quando a atilidadc assim o cxigir.

g) Cenidâo [specilica expedida pela Junta Comercial de Origem da l,içitante. dentto do e\ercício
em vigt.rq obedecenilo ao prüzo de validade.

h) Ccnidào Sirnplilicada expeilida pelo -Íunta Comercial de Oligem da I-icitante. denfo do
exercício em vigtrl obcdccendo ao pr:uo de validúe.

a) Prova dü inscriçlo no Cadasttu Nlcional rle I'essoa Jurídica - L'\PJ:

b) Prova de rcgularidadc Íiscal da Empresa- P€ranle a lrazenda Nacional. rnedianae apresenta\{o dc
ceÍtidào expldida conjunli.uncntc pcla Secretaria da Rsccita l.crloirl do Bmsil (RFB) e pela
Procuradoria-(ieral da ljazcnda \acional (PG|\). rcl'crcnlc a todos os criditos rributários
lêderais c à Dír'ida Âti\u da Llnião (DAU) por elas administlados. inclusive aqueles relativos à
Scguridadc Social. nos tcmlos da Poíaria Conjunra nn 1.751. dc 0?r'10;2014. do Sec.elrÍio da
Rcccita Fedcral do U,nsil c da Pr@uradora-Geral da Fazenda \âcional.

c) Certidâo Negatilu ds Débitos, ou Ccraidào Positiva com el'eitos dc Ncgativa. cipedida pclo
Estado do domicílio uu scrJç do licitantc- compror,ando a rcgular'dudc pina com a Fizcnda
F,stadual:

d1 Ccrriclâo Ncgativo, ou Certidão Positiva c.)nl et'citos de Ncgatira. qululto I)í\'icla Ativa do llstado
e\pedida pela I'ro(:urddoria Cclill do lrlstado do donicilio ou scdc do licilanre;

e) Certificado de Rcgularidadc de Situaçào do FGTS - CRIr. cnritido pela ( aira Econômica Federai

- CEF, compÍovando a rcgularidadc pcr:rnte o Fundo dc GaÍantia por Tcmpo dc ScI\'iço:

1) C ertidão Negativa di I)í\ ida Ativa do ilrunicípio dc origsm:

c<-

6.1.2 Regularida(lcÍ'iscâl:

g) ( ertidào Negaliva dc txbitos do município de origcrn da licitantc:
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h) Alvará de l,içença. I-unc;on.Lr,tclrtr) c l,ocalizaçâo do cstabelecimento do licitaatc.

6.1,3 Qualilicaçãollconônrico-liinanctira:

a)

b)

c)

Ccrtidão }"cgatira do [:alêucia c (bncordata crnitida pclo carlório disribuidor du scdc do licitanlc

Ilalanço Patrimonial, dü idanren!c rcgistrudo nu .tunta Comclcial do Esrado dc oriscrÍr du licilanlc

As empresõ com menos de um ercrcício linancciro devenr cumprir a er.igência dcse slrbilcm
mediante a apresentaçào do Balanço dc Abertura.

ó.1.J RegulâridâdeTrabÍ!lhistâ:

a) Certidáo Ncgativa dc [»bitos Trabalhistas - CNDT (cm *'ri1v.tst.gov.b.). em cumplimt"nto à Lci
n' 12..t1O/201 l. Visürdo cornprovar a incxistência de débitos inadimplidos pcrantc a .lustiça do
Trabalho.

6. 1.5 QualiÍicação Técnicâ: (lum prim entr) do d isposlir no at1. ll- § I " Llo an. 3{) da 8.666i9-1

a.) Comprovação de aptiilào no descmpcnho dc atividade peninente e c{,mpati!el em característico.i.
quantidadcs e pÍazos conr o objcttr da licitrçôo - Atcstado(s.)dc Capacidâdc 'l dçnica. ti» necido(s)
por pessoa.iurídica de rJireito público ou prir,ado. quando lor emitido por ente pilado dc."eril
este ser com limra reconhccida dc qucrn o suhscreveu; poderá ser pedido Notas I'iscais e

Contrrúos, que assegurenl a reracidadc dos nesmos.

6.2. Declaração Àssinada pelo representante lcga) cle encluadrarnento VII/EPP, conl'orme modelo oo Ane\o ll.

6.-i. Dcclua;ão de lnexistência de latos supenenientcs impeditilos de habilitação" na lbmra do § 2' do aÍigo 32 da

l,ci Iiederal 8.(ú6.,93. assinada pelo representante legal do Licitanlc" conlorme modelo no Anexo IIl.

6.4. Decliração assinada pelo representante lcgal iJc conhccimunto do [diull. conlbmte modelo no Ane\o IV.

6.5. I»ilinação assinada pelo representante legal ila licituntc ,lc qlc cstá cumprindo o disposto no inciso XXX|ll do
aíigo 7" da Constituição Federal. na tbmra da Lci n" 9.854./9!). conformc modclo do Decreto n'.í.358O2, conli)rmc
mulelo no 

^ne\o 
\r.

6.6. Decluração assinada pelo rep.esentante lügal ds Vcrilcidadc. a quul declara cumprir os rcquisilos dü habililaçào c

qtr as declarações informadas são veridicas. conli,mrc püÍágràli)s 4" c 5" do art. 26 do dccreto 10.02'112019 c

«rnlonre modelo no Anexo VI.

6.7. l)ccliilitçào assinada pelo rep.esentantc kgal dc (iuantia Contruluul. a qual declara ern curnprimcnto ao exigido
no editi,tI. que concorda em elrtregar a garanlia c(»rtratual, con li)lÍrc pte\,ê o AÍtigo. n". 56 da l,ci n" 8.666" no ato da

assinfltura do contlilto.

6.8. As Çertidôcs valerào nos praT,os quc thes sâo próprios: incristindo cssc prazr- rcputar-si-ão válidas por (>0

(sessenta) dia.s. contados de sua elpediçào.

6.9 Caso na documentaçào da licinnte dona da pro8rsta nrüis vintajosa s.ja constatada a existência dc algunra
restriçào no que tange àregularidade liscal e trabalhista. a mcsnl3 será conr ocada pata- no pr,l7-o de 5 (cinco) dia\ úteis.

após a declüaçâo do vencedor, comprovar a rcgularizaçâo. o pru/o poderá ser prorrogado por igual Feríodo. u crilério
da arlminisrraçio pÍrblica. qualdo rcquerida pelo licitante. rnediantc apresentação de lustillcativa.

6.10 A nào-rcgulariTação tlscal e Í.ahalhista no prazo prcr isto no subitem antcrior acarctarú tr inabilitaçào rlo
licitante. sem prejuízo das sanções previstas neste Irdilul. scndo laculladâ a convocação dos licitantcs rcmaresccnlcs.
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na ordem de classificação. Sc. na ordem dc classificação, a outra licitanto tcnha algunra rcstriçào na docxmcntação
tisDal e trabaihista" seni concedido o mcsmrr pmzo pau? regula!:i?açào.

6.1 l. Em ncnhuma hipótese scrá conccdida pronogaçio de prarlo paaü irprcscntaçâo dos docunrentos crigidos para a
habilitação. onde deverá cumprir as nonnas rlo Decreto 10.0?4t19. onde apenas seÍá pem'titida escepcionalmente a
inclusâo de docunentos que conotDrem com n hahilitaçào através de diligência. saho itqnr ll).ll).

6.12. As certidôes expedidas pcla Intcnrel. rstào condicioradas à \,c.ificação dc sua autcnticicladc nos sires de cada
órgão enlissor-

6.13. ,,\s licirantes arçarào com lodos os cuslos decorrentcs da obtenção e aprcs!.n1açlo dos documentos pan
habilitaçâo. a proposta de preços inicial c os documentos de habilitaçâo dsve§Io ser anexados conconritante ao regisrro
da proposta ro sistema. as dcclaraçclcs c propostü inicial dercrão scr assinrúas digitzrlmcntc atrave.s de assinatura
digital. para conl'crir aos nlcsmos aut€l'rticidudo c integridade.

6" 14. §erÍo inabilitadas licitantes quc nÍo atcndcrem às erigências rio prcscntc Edital c scus 
^neyos" 

s(ja.nr omissas,
apresentenr ineguliuidades. e dilicultcm rr an(lamento do I)occsso Licitatório. quc discortlen das Cláusulu-s e normas
do Edital. cstando forir do prazo previsto dc lmpugnaçâo conltrm'te o a . 2.1 do Dccrcto 1002411 L

6.15. Documentos anexados nrr fvJrtal quc não Íbram srjlicilados no edital. tcrà) a m,-,sma análisc e julgamento
conlbrme exigência do edital dos docuntcnros que ibrarn solicitados

7.1, ;\ Uquipe de Apoio afavés de scu Pregocir"(a)esclarcco quc ü cotação do rcferido prcgão la:'se-á por meio dc
lançcs em valores unitfuios dos itsns com up:eciaçto iio nrenor preço.

8.1.A t-ICITANTE será rcspouúvr:l por todas a-§ trursaçõcs quc fbrern clctuixias on scu nomc no sistcma elctrônico.
assutnildo como finrres e vcrcladcilas sua-s propostas c lurces.

8.2. Incumbirá ainda à LICI'IAN1 li acompanhu as oper.rçôús no sistcnra çlctrônico dLrante a sessào pública rJcr

Pregào. ticando responúr el pelo ônus dccorrente rla pcrda de negírcios diante dâ inohsen,ância de quaisquer
nrensagens emititlas pclo sistema oü dc sua dcsconç\ào.

8.-1. A pa.ticipaçào no Prcgão dar-sc-á por neio da digitaçto da senha privativa do t-lclfANTE e subsequente
crcaminhamenio da Prcposta dc Preço exclusi|an:ente por meio do sistema elÊtrônico, atc às 07h3()min {sete horas e
trinla minuros) do dia 22 de março de 1022. (llorário de Bmsília).

8.4. Como requisito par.l a paÍticipêçào no Pregft). a I-lf ITANTI] derúrá maniÍcstar. enr campo próprio do sislema
clctrônico. o pleno conhccjftento c atcndimcnlo às cxigôncils de habilitaçio prc'vistm ncslc []dital.

8.5. A Proposh dc Prcços dslclri scr uprcscntuda por rrcio de prccnclrinrcuto riu plrurilha cristente no sislema Poflal
dc ('ompras Públicas. scndo trbrigattilio o procnchimento dos campos "Fabricante" "Marca" nào idcnliliÇímdo a

dmprüs4 "VI Unitáfio" (valor unitririo), "Vl Total" (valor toral) e '?razo de efltlega" (o prazo de execuçào não poderá
scr supcrior ao çonslan!e no Icmodc Rclcrênciu).

.,,

8.5.1,,A proposta corncrciii. ncstc fiomento. nâo d.,r'erii conlcr dudos que idcntifialuem a l-icitantc.

8.6. Até a data Fevista nestc Ldital para cncerranento do recebl'mcnlo dc proposlüs. a l-icitantc poderá acessar o
sistema Poíal de Compras Públicas ptra rrtirar, altcrar ou complementar a proposta lonnulada. .\ partil do inicio da
scssâo pública. não podcrão ser ultcradus ou rctiradas às propoltas formuladas.
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8.7- Urla vez que a licitanlc seia dcciuraila lcnccdoB do pÍqscntc prcgào, qsra duvcrú cncaninhar. pclo Poíal dc
Compras Públicas a cópia da proposta no endcrcço httprlTu wr.v. poíaldccompraspublicas.com.brl'l Silc ucordo § 2" ârt.
38 do Decreto 10024119. tcndo como tcmpo limitc o prazo rr ínimo cstabclccido no dccrcto lcclcral supracitado.

8.7.1. A licitante d§lcri cntrcgar à (bmissúo Pcmrancnrc dc l-icitâçüo cópia rla pruposta de
prcços negociada e a planilha de preços qm lrÀccl com a dcscriçâ(] compL:ta do ohjelo ol'ertado. agora
identilicando a emprcsa com todos os dados. inclusivc bancários c devitlamente assinada pelo scu
representante legal,

8.8. A Proposla de Preços der.erá conter:

8.8. l. Prazo de validade nà) inlcrior a 60 (sçsscnla) dias corridos. a contar da dala dc sua aprescntação
8.8.2. Preço I 'nitário c total. cspressrrs cm reais:

8.8.5. Declaraçâo de que sua proposta conrprcenrlc todos os tributos. dcspesas ou encaruos de qualquer
nalurcza. resultantc dos scn'iços:

8.8-6. Os seguintes dados ila liciturte: Razâo Social. endcreço. telet'one. ll-mail, núrnero do CNPJ.
nome do banco. o çódigo da agência e o número da conta conente e fraça de paganlento.

8.i,. Decorido o prazo dü validadc dü proposta. scm convocr!çilo para a contmlaç§o. Iican &s licjlanlüs. Iiherados
dos compromissos assumidos.

8.9. Declaraçào erpressa de total concoldàcia com os tcmros deste Iidital e seus Ànexos.

8.10. Nào serào consideradiu as propostas conr ahematiras. devendo as licitantes sc limirarem às especificações
deste Edilai.

8.8.3. EspeciÍicação clara do obicto. dc acordo conr o Âncro I dcstc lidiul

8.8.4. Prazo de csecução «rrrlirnnc dclinide no Anc\o l:-lcrmo de Rcl'crência

8.12. O prazo de entrega./eÀecuçdo será o cstubçlccido no r\ncxo l - lqrmo dc llcl.:r'ôncia

8.14. As licitantes arcarão com todos ()5 cusk)s dccorrürtcs da claboraçio c aprcscnlaçA() dc suas }rropostÀs

8.13. Scrào dcsclissilicadas as propostas qur nâo alrndclcnr às crigências do prcsenlc lldital c scus 
^ncxos. 

seíam
omissas. apresentcm in'gularidades ou dgll'ilos, capazcs dc dillcLrltu o julgamcnto. bcm como irquelas que

aprcsentem quaisquer ollrtas de vanlagcns niio prcvistas ncslc l:dital. ()u prcços c rantagcns bascadas nas rú'crtis das
dcrrais licitantes.

9.1. A. parlir das 08ú0h (oito horas) do rlia 2l de rnarço dc 2022. lcrá iníüir) it sc\sà,' púhlier do IRE(;Á()
Et-ETRONICO SRP N' 0l-l/20f2. c(nn a di\ ulgâçào da-s Plopostas dc l)r'cços rcccbidirs c. apris análisc. inicio da ctapa
de lances. conf'omrc I]di1al.

10.1. Para o oblcto licitado, haveni a disponihilidadc do sistcÍna prx'a a l(tlmulaçào de lanccs pelas l,icitantes. cujos
procedimentos são explicitados nos subitçns a seguir'. tcudo por arnparo lcgal aquelcs prcvistos no l)eÇreto no

t0.024í19.
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10.2. Iniciúa a etapa compctitiva. &s licitantes podcrio cncaminhar lances erclusilamente tn)r maio de sistcma

eletônico. sendo a licitantc imedialamçnte inlbrmada do s€u recebimrnto e respcctix) horário dc rcgistro e lal()r.

10.3, As licitantes podcr'ão olerecer lanccs sucessivos. obsenando 0 honírio Íixado ç as regrus dc accitação dos

mesmos.

10.4. Só serão aceitos os lances cujos vulorcs t'orem inleriores ao últirro lance por ele olêrtado c registado no

sistema.

10.5. Não serfu aceitos dois ou mais lancrs de mesmu valor. prcvulcccndo aquele quc lor rccebido c rcgistmdo cm
primeiro lugar.

10.6. I)urante o fanscurso da sessào pública. as licilantçs scrào inli)mrudir-s. ern tempo real, do \ a,or do menor lancc

registrado quc tenha sido aprcseatado pclas dcrnais licitantcs, vedada à idcntilicação da dclenÍon do lanc.'.

10.7. No caso de desconcxão com o Prcgoeira- no dccorrer da etapa compctiti\,a do Pregào, o sistcma elctlônico
podeú pcrmanecer acessilcl às lic;tantss para a rccepção dos lanccs.

10.7.1- A Pregoeira. quando possível. dará coiltjnuid?tdc ,i sua atuação no ceft&me. sem preiuizo dos

atos reâiizàdos.

10.7.2. Quando a des.oncxÍo pesistir por tempo supcrior a l0 (dez) nrinutos. a sessão do Pregão seú
suspens3 e teú reinício sorneDte após comunicirçâo expressa do Pregoeir0 aos paniÇipartes.

10.8. 
^ 

etapa ds lances da sessào públicâ transcoff.'r norma]menle. neste processo opbu se pela 1VÍodo de Disputa

'ABERTO ' ou seja por um período de l0 (dez) minulos os itens ficaram aberúo pra lances seodo que a paíir do tr
(oitavo) ntinuto o sistenra pro.rogam o Iechamento clo item prorrogando o tempo de lance de 2(dois) em ?1dois)

minutos conseculivos enquanto houve lance, sem lance o sisterna cnccnará o item, sendr.: venc':dor a mmor ofçÍa.

l().8.1. O inter!akr de lancc utilizadcr prira cstc pÍoocsso é de 1.00 rcal

l0-9. ,{ Pregoeira ao dspois da disputa de lancc podeú abrir. pelo sisÍema elctrônico, ncgociaçào oÍ'ertardo

cont!-aproposta diretarncntc à licitante quc tenha apresçntado o lancc de menoÍ valor. para que scia obtido prcço

melhor', bem eussim decidir sobrc suo acsitação.

10.10. EncerÍada a etapa dc Lmces da sessio púlrlica. o detentor dit ntelhor olerta rlcvcni oomprovar a situação dc

regularidade. medialte encaminhamenlo cntrega dos originüis ou cópias autentiÇadas dos documentos dc habilitaçâo

e planilha da proposta sm mídia no pr.zo dc 3 ltrês) dias úteis. para confirmar a êutenticidadc da documentação

exigida contirmrc o ar1. 2(i do decrelo 10.024/19 .

l0,l l. O Pregoeira anunciará a LICI'I^N l E VENCITX)L{ inrediautnente após o cncerramento da ítapa d€ la[c€s

da sessão pírblica ou, quando for o caso- apdrs a negociação e ,.lecisâo pelo Pregoeira acerca da aceitação do lance de

menor valor.

ll.l. Na análise da proposta de preços. seá r'erilicado o atendimçnlo de todas i» especiticaçrles e condições

es6beiecidas neste lldital e seus ;\neros.

11.2-,^nalisadaaaceitabilidadedosprcçr,sobtidos,aPregoeiradi\.ulgar'áorcsultadodcjulgomentodaPropostade
Preço.

I 1.3. Se a proposta ou o lance de menor preço não li'r oceiti\ci. oll sc a LiCl l^N I t: desatendcr às c\jgências de

habiliaüçào, o Pregocira craminar':i a proposta ou o lancc subsecluünt!:. !'ürificando a sLra aceitiúilirJailc e proccdcn<lo
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à sua habilinção. na ordcm de clissiticaçÍo. c tssim succssivamente. aié a apuração ds unrâ pr.)posta ou lance que
alenda üo edital:

ll.3.l. Ocorrcndo a situ[çfu) i] tluc se rcferc o inciso anlcrior, o Prcgocira podcrá negl iar com a
LlCl'f^N'Í E para quc scja ohtido preço melhor.

I1..1. Para fins dejulgansnto dàs proF»stu;. seni observado o disposto no art.44 d! Lei Complementâr D" 123. de
l4l1212fi),6: Institui o Estatuto Nacional da \4icroempresa e da Empresa de Pequcno Ponc c altcrà oulros dispositivos
legais, altemda pela Lei Cornplcmcntar n". 147 de 07 Je agoso de 201-1, c subsidiariamcnte. no que couber. as
disposiçôes da Lei n'8.666193 e suas alteraçôes poste.jorcs.

I 1.5. Pardjulgamürto e classificaçto dÍLs propos&rs sçrá adoudo o cri!ér'io dc mcnor plcço por í!cm, obseftildas as
üspecificaçires técr'ricas delinidas no Udital. proposta aoima de 509ó do vabr dc fiercado árportado pelo sisema ser.á

rejcitada.

I I .6 Proposta arremalantc abaixo dc 3091, (trinla pol ccnto.) do valor do valor clc rclc'rência dcrnonstrirdo a|ós lirsc de
lanca scrá nccessário a cornprovaçào dc c(nnposição dc custos e rlotas Ílcais ds cntrada dc cada ítern do tctlrido lote
do drrcmalanie

l?.1. Declarado o vencedor. qualquer !icitante grderí nruifcstar imediata e lnori! adzrnrenre. a inrenção de inte.por
tecurxl, itnica e r'rclusivamcntc atr.l\'(ls do ponal. parajulgamcnto do Prcgocira. no tcxto da lntcnçío dc Recurso deve
contcr os dados de idenlificação com uomc da Ilmpresa e C\PJ. se aceito a intclrçâo lhe será concedido o praz-o de 3
(nês) diàs úteis paía apresentação das razõús do lecurso, única e erclusivomentc atrar,és do pu1al. para.iu]gamenlo e
dettrimento ou não delerimento. ficanrlo os dcrnais licitar*es desde logo intirnados para aprcsentarcm contraÍrazões
em igua! número de dies. úniça e erclusilamcntú atra!és do portal. que conrolarão a coner do termino do prazo do
reçorrente. scndallhes assegurada vista imcdiata dos autos.

12.3. A lalta de manii'estüção inrcdiuta c motivada do ,iÇitante importaÉ ü dccadênciü do dirüito ,.le recorrcr e a
adÍudicaçâo do obiero pelo Prcgocira ao vcncedor.

12.4. Os autos do pÍocesso permancccrão c()ln lista frarqucada aos interessados. na sala dü Coniisâo Permanente

dc Licitação da Prelêilura luunicipal dc \À() IlllR\ ARDO, i\íi\. i Pça Bcmi{do Coclho dc 
^lmeida 

863 -. Centro.
SÃO BIjRN.Â.RDOi'!Ví4. duranrc os dias úrcis, das 08Ít()h (oío ho.Às) às I2:O0h (d{)zc horls}.

12.2. () acolhineno do recurso imponalii na invaiidação apenis dos atos insuscetívcis dc apro\ eillunento.

13.1. O resulrado dejulgamqrto s!-rÍr submctido á Auloridade Cornprlenlc paru hont)logaçâo

13,2. Àpós a homolugaçâo Lla licitaçto. a t-lCI i 
^N 

l'L VÊNCUDOR^ scrá conrocudn pura assinar o conlrato. no
prazo má\imo de até 5 (cinco) diils útcis, a contar" do leccbirnerlto da con!ocação c nas condiçõçs estabelecida^s ncsle
Fdital c seus Anexos-

13.3. É t-acuharlo a PrcÍàitura lvÍunicipal dc SÀO BERNARD0,/IvÍA. quando a convi:cada nâo compueccr no prazo
estipulado no subitem 13.2. não apresentar situação rcgular no ato da assiuatura do contuo ou, ainda, recusar-se a

a-ssinálo. injustificadamente, convocar a:, I-l(ll'l AN I hS renanescentes. na ordem dc classiÍicaçào, seft prcjuízo da
aplicaçío das sanções cabiveis. obsen ado o disposto no súitem I l.l.

13.4. O prnzo de convocação plxJeá ser prorrogado. uma \ez. por igual perfudo. quando solicirado pels paÍe.
durante o seu ttirlscurso e desde que ocona motivo justilicado e aceito pelu l'refcitr-rrc Mr-rnicipcl de S.ÀO
BF]RNARDO./N,{A.

IL
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14.1. 
^ 

licitantc quc ensejar lr rctaldurncnto da cxceuçâo d() çe.larnc. lrã(, nrantiver a proposta. làlhar ou Íraurlar na
erecuçàr do objcto licitado. comportar-se dc modo inidôneo. llzcr dcclaraçào Íàlsa ou cosrctcr flaudç liscal. garantido
o direito pÉvio du citaçâo c da ampla delasiL ficará impedida de licitar c conlralar conr a Pr{tcirura lUunicipul dc S Ào
BtRNI\RDO/MÂ, pclo prazo de aaé 05 (cinco) anos. enquanto perdurarcm os nrotiros dctenninirntcs tJa puniçâo ou
até que seja promovidê a rcabilitação perantc ü próp a autoÍidadc quc aplicou a pena.

1.1.2. A pendidadc será obrigaloriamcotc rcgistrada cm Diário oliçia! c no caso de suspcnsâ() dc licitar. o
LlCIl r\\"1 L dcvcrá scr descr'«lenciado por igual período. sem prcluizo dirs dcmais cominações legais.

c

llca&i su;eita às rncsnrrs condiçôes

14.-3.5

14.-3.6

14.3. No caso i.lc inadimple0tcnro, o C( )\ I R/\ l'^l)O üstâú suleita às srguinrcs pcnalidadcs

l'1.-1.1 . 1\!i\ enência

l.l.-1.2. N{ulta por almso a cada -'10 (trinla) diaj. no pcrccnrual d!' I 09,á (dez fx)r cento ). calculada sobrc
o valor do contralo. uaso nào sejam cumpddas liclmenle as condiçôes paçluadus:

1.1.3.3. Ivíulla. rnoralória sinrpl('s. de {)".19ô (qualr! décinros por cento). na hipólesc ,,1e alruo no
culnprimento de suas (,brigüçõcs conll?tuais. çalculada xrbre o valol da Iahrrir:

14.,3.4. Suspensâo tenlporíin de psrticipaçào enr licitaçio e inrFledinlento dc contralir-com
Adnrinistraçâo por púrior.1o nào superiot a 2 {dois) irnôs: e

t,t.:l

Declfiação de inidoncidade para licirar ou cont|irtar corn a Adrninistração l'ública

^ 
aplicação da sançtro prçvista no item l4.l.l. não prcjudica a incidêucia currulativa das

pendidailcs i.los itcns 14.i.2- 14,3.3 e 14.-1.4. prineipalmcntc. sem preiuízo dc outras hipóteses,

cm ci.rso de reincidôncia dc alraso na cntrcga do obiclo licitado ou caso haja cumulaçâo de

inadimplemenlo dc cvcntuais colas mensais. c\prosürlncn1c prq\'istas, facultada a dclesa pIó\ ia
do intcrcssado, no pru/o dc l0 (dez) dias Írtcis.

As sanções prcvisras nos itcns 14.3.1, 14.3."1 e 14.-1.5. poderão scr aplicadas coqiu{tamente
com os itens | .1.3.2 c I 4.3.3. t'àcullada a dcfcsa prdv ia do inlo'essado. no prazo dr: l0 I dez) dias
úteis-

14.5. Ouorrendo à incxecuçâo de que trau o itcrn ! 4.i. resen a-se ao ôrgio contrannte o direito de optar pcla olina
que se apresentü como aquela mais \antaiosa. pcla onlem de classificaçào, cotnunicando-se. enr seguida. a Comissào
Pe.manente de Licitação * CPL- para as providôncir:r-s cabiveis.

14.6. A scgLrnda adiudicatória. ocorrendr) a hiprltese do p.eço a.ntcrior

estabelccitius ncstc Edital.

14.7. A aplicaçúo das penalidadcs prcrislas rl.su cláusula é dc conrlctincia c\clusiva da Prclcitura Municipal de

SÃO I]I.] RNARI X)i IV1,A.

1i.1. Na t,icitúçào para regis*o de preço não c ncccssiirio indicar dotaçio orçan'rentária. que somente seú exigida
para a l'ormalizeçào do conttalo o.l outro irrstumento háhil, collforme o 

^ú. 
7", )§2'do Decrsto Iiedcrrl n'7-8921013

e alterações.
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ló.3 O presents Udital e seus An§\os, bem como u proposta do licitorte vencedor dcstc cBnaÍna. làrão parte iiltegrütte
do Contrato. independente de transcriÇâo.

17.1. (tonendo desequilíbrio !'conômico-linancci.o do contrato. a Adninistnrçào pode.á rcstabclecer a r€laçâo
pactuada. nos lclmos do an. 65. jnciso ll. alirrca d, da Lei ll" t{.666/93. mciliurte comprovaçrlo documental c
requerimento cxprcsso do contr.ltado.

18.1. Os serv içtls dcverào scr executados, na qualidade. quantidade e periodicidade especiticadas no lermo de
Referência - Ancro I deste Edital. sendo quc u iuobserr,ància dcsti.r-s condiç('tes inrplicani rccusa scm que caiba
qualquer tipo de reclamaçâo por pute da inadimplente. A Contratada ohriea-se a substituir os scniços que powentura
não alendam às especificaçôes, sob pena das sançrlcs cabiveis.

18.1. Os ser" iços deverão s€r execulados integralmente sem làlhm. de acordo conr as necessidixlcs dos alunos da
rede nunicipal de Ensino e serJo e\ecutiüas conÍirmte ordem d0 Sen iços.

18.-1. Os serviços rle\'erão scr e\ccutados no local indicsdo no I crmrt de Relerénciir

19.1. O paganrento seni elctuado mensalmentc. rctê.ente aos Scr!iços Fomccidos. após a compro\ação de quc ü
úmpresa conlralada esta em dia com as obrigaçõcs pcrante o Sislcma dc Seeuridadc Social- rredimte a apresentaçã.o
das L-ertidôes Ncgativas dc Débilos como o INSS, lG.fS c C\t)'l - Cenidão \cgâriva de Débiros Ijabalhisra.s. no
prazo não supcrior r 30 (lrinta) dias, contados da cnt!.ega da Nota Iiscal de execução do Objeto. dc\ idamente aleslada
pelo setor compctenlc. Seni \erilicada também sua rcgularidarlc corn os Tributos l:cdcltris. mcdiantc aprcsentação da
C:ertidão Conjunta \eeativrL ou (lcrtidão Conjunla PositiYa corn clciros de Ncgali\,a. de'lriburos c Conrribuiçôes
|ederais c Dir ida Âtiva da [,niâo.

19.2. E vedada exptessamcntc à .eali2âção de cobrança de lbrrra dívcrsa da cslipuiada rleslo Ddiral. cm espccial a
cotrrança bu'tciiri4 mediantc Lrülcto ou mesrno o prol.esto do titulti. sob pena dc aplicação dlLs sançõcs previstas nestc
inslrumento e indeniTâção pelos danos deconúntes.

19.3. \enhum paganrelto será cl'etuado ao CONTRATADO caso o mesmo sc cnconfe enl situaçâo irregular cm
desconformidadc qon item 19,1.

20.1. Qualquer pedido de cs!'lurecim.nto em rcl!ção a e!!'ntuais rlúr'idas na intcrprctação do presrntc Edital e scu§
Anexos dererá ser enviado. ao Pregoeila resJxrnúvel pot esla licitaçào, exçlusilanrentr: no endcrcço do Pollal de
Compras Públicas wu'$,.portaldecompraspuhlicas.Çom.br. até 3 (trôs) dias úteis anterior à dâla íl:adr no preâmbulo.
zr"s solicitantes de esclarecimenlo devenr se identiljcar devidamenlc incluindo cpl'oü cnpj.

20.l.l.Enr hipóldsc alguma sttâo aceitos pediJos de esclarecimqntos vcrbais quurrto ao F.ditai:

l6'l.,AconlrdtaçãodoobjelolicitadoserácÍcti!üdunsdianlc(o|rlrato.conform0minutaconslültcnoAne\ovlJl.

16.2. O contrino. que obedeocrá is condiçôcs cstabelccidas rcste Edital c scus Ane)ios. eslará vinculudo
integralmenlú à cste instnlmcrlo, implicaodo nu obrigabriodade da licitantc vcnc«lora em cumprir todas as
obrigações e condiçites de lbnlccimento espccificadÀs neste Editul c scus Anexos.
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20.1.2.Os esclarüüimentos aos consulenles scrão comunicados a lodas as dcmais cnrpresas que

tenham adquirido o presentr) []dital.

20.1.3.4 Pregoeira respondcrii aos pedidos de esclarccimentos no prazo dc dois dias úteis. contado

da dara de recebimçnro do pcdido. e podeni rcquisitar subsidio§ li)rmais aos rcsponsáveis pcla claboraçào do edital e

dos anexos.

2l.1. ConlomlÊ previsto no ar1. 24 do Decrek) l002rt,'19. até ()3 (três ) dias úteis anles da data li\ada para recebimento
das propostas. qualquer pessoa poderú impugnar o ato cen!ocalí)rio deste Pregão. sendo que tais impugnaçôes d€verào

ser maniÍ'estadas e\clusivamcnte por meio eletrônico atraves do PoÍal de Compnrs Públicas no endereço eletninico.
\.rrr!v.portaldecom prdspubl icas.com.brno prazo mencionudo.

21.2, A impugnaçào nãrr possui efeito suspensir o e cabcrá a Prcgocira. auxiliado pclos responsá\,cis pela claborâçtro

do eilital e dos ancxos, dccidir sobre a impugnação no prazo dc dois dias úlsis, contado da data de reccbimento da

impugnação. conlbrme estúele€ido no § l" do art. 24 do Decreto | fi)24119;

2t-3. Àcolhida à impugnâção contra o ato convocatôrio, será designada nova dao ptua a realizaçào do certan]ei

21.4, As impugnaçõ€s protocoladas intempestivamente se.ão desconsideradas.

2l.i As empresas que não eni'rarenr cr)m o pedido de IMPIJCN^ÇÃO do tldital no prazo estabelecido art.2,l do

Decreto 10024/19. ol] paaiciparem do presente çenome automaticit nente estâo concordando com todas zrs ciáusulas

e regla-s prevista nesse Edita!.

22.1. Oscasosnío previstos e as dírvidas dcsle'Edital scrâo rcsolvidos pcla Comissio PÊnÍrancnte de Licilação, çom

basc à lcgislaçâo que se aplica a morJalidadc Pregão. sob a ógirli: da Lci n' 10.520i02 c subsidiarillÍnen1c. no que

couber. ls disposições da Lei n'8.6ó6i93 c suiu alteraç,)es postcriorcs.

22.2. Iica assegurarto a Preleitura ivlunicipal dc SÂO BIR\ARDOT'MÂ dircito dc, no inte:csss da Admi)'ristlaÇão.

anular ou revogar, a qualquer lünpo, no todo ou cn) parte. a prcscnlc licitaqão. po. raz('igs de interesse público

decorrcnte de làto supen,eÍlicnlc de'vidamente comprovado. peÍlincnlc e suliciçnte parâjustificur lal conduta, dcvcndo

anulá-la por ilegalidade, dc oiicio ou po) provocação de tsrceiros, mediaÍte pareqsÍ escrito e dcvidamçntc

fuldamentàdo.

22.5. Nào havendo erpediente na dota fi\ada para a abenura d.r sessào da licituçào, ou ocotrcndo qu&lquer làto

supcrvclliente que impeça a realização do ctrtame na riala nrarcada, a sesslo será automalicamente translcrida pala o

primciro dia úril subsequente, ro ntesmo iocai. endereço cletrônico e horário anteriotnlerte estabelecidos, desde que

nio haja comunitirçâo d,r Prcgoiirn ctn contriri,,.

22.6. O desatendimento dc c)iigôncias lbmrais não essenciais não impoltüá no afasumenlo do licitante, desde que

sejam possíveis as aferiç(ies d:r-s suas quslillcaçôes e a cxata compreenúo da sua prcposÍa. durante a realizaçâo rJa

sessão pública deste Pregão.

22.3. 
^ 

panicipação noste Pregâo impiicar'á na aceitaçtro inrcglcl c i!Íctratávcl de suas nonras t obscn'ância dos

preceitos legais e regulanrentarcs. rsssallados o direito de impugnoção e dc rccuso.

22.4. O objeto da prescntc licitaçrto podeú soÍrer acrdscimos ou supressões. corfortne previslr: no § l" do Art. 65

da Lci 8.író6,'93.



PREFEITURA MUÍ{ICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COETHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO. SÃO BERNÂRDO/MA
cNPl: 06.125.389/o001-88

22.'1. C,tso seja nccessirtia à interrupção da scssão. os autos do processo tlcarão sob a guarda do Prcgocira. que

desigoará nova data para a çontinuação dos trobalhos.

22.8. O lrrescnrc Fldital e sçus Ancros, Êstarào ri disposição dos il'ltcrc:i\ados. gmluitanrrlnte. no endercço do Po(al

de Corr:pra-s Públicas - endcreço \i\{u,po.taldecomprirspublicas.com.br.

22.9. O tilmecedor de outra Linidlds da t:cderação deverii. por ocasiâo da enlrcga dos male ais. apresentar, a

declaraçâo de idoneidade da Nota Fiscal emitida pela Secretaria dc llconomia Finançiu ou l'aitenda do tstado qtr§

haja tributado a operação.

23.1. Constirucm anexos do edital c dele làzcnr püItc integraÍrtc. irdependentem€ntc dç transcriçào, os seguintcs

anexos:
23.l.l Ancxo I - Tenno dc Rclcrência
23.l.lAncro Il - lvlodclo dc Dcclaração dc cnquadramcnto dc NÍErEPP,

23.1.3 Anexo Ut - Modelo de Deciaração de incxislêrcia dc impeditiros.
2-l.l .4 Aneyo lV - Modçlo de Declari4ão de Conhecimento do Êdital

I)cçl que nào enrprega nrenorüi:l.l.i Ane\o V - !íodelo dr
2-1. L6 ;\ncro VI - Vlodelo dc
22.1.7 Anc\o VII - \linuta da

22.1.,! Ancro VIll - \'linu do (l

s.,\o llt l{\ IX) MA

t.ti

I)cc \ieracidade
PIcçosc

L \t.AR( O DE 2022

riiipal
tos Amújo Lima

Pi'ocêsso:rny 06
í:oiha: rrq I
_.._._t_riuDÍrca.:___!:__
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PREFETTURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO
ESTADO DO MARANHÂO

PRÂçA BERI{ARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125.3a9/0001-88

EDIT^L DE LICITAÇAO
PRIi(;Ão r:1.ITRô\rco sRP \" ol3l2o22

Á\EXO I

t,/) nl
qq

Objeto
REGISTRO DE PREÇO PÂR{ FtrTl-rR.\ EXE(ltrÇÃo Dos sERVIÇos DE \tA\t TEN(ÀO

PRTVENTI\'À E CORR.ETIVA DOS POÇOS ARTESIANOS DO ]\IUNICIPIO, PARÁ ATENDER A
PREFEITURA !ÍIINICIPÂL Df SAO BERNÀRDO/}I-{.

os Àl lv( )s
s!. DE-.

I\'I'ERIOR:
'{)CI IAPF]I, DE CoT.IRO _ OI

os(1 llEIR0 - 06

Stlt(\l BA.02P(
PORIT-]ItilNHA - 03 'o\
CI(JA\A -()I ro
l\'lADEt,tA ('{)tt fADA - {)l ()
PÍ]DR]NIIAS - O: P os
S^O CAI' ln\O - 0l P( o

ost\to\'18^ - {)2 I

BORR\CI tl't O - 0l P o
coRls('o - 01 P o
\I,\RRI](],\S - OI P o
§Áo R^l\Ít;\lx) - 03 P os
t)olvlFli{ - 02 Po
CABECI]IRA TX) BONI]IIVI -0I P o

os
IIAIXA tX) fvÍl:lo - 01

NtÀ\ÍottANA - 03 P(

os

os

Al.T() B()\tl() - 0l P( 'o

PAL\'IIIRÀS.02 P') ()\

S^O Bt,NIDIll) - í]3

Il^lX^ (iRÀNDlr - 06 P(

lvíORRO I)O SALll) DÀ l'EDRr\ - 02 I'( os

Í:ORIIOST\ - 0l I' os

PORTO I)li N{t'l.AN(il^s - 0l P

p( )RTO l:OR\tO§O - 0l B0\lll À \o l(lo

s.,\\To Lt.G IO-02 o:

O li 0l llor"'ltl^ NO lllo

F,N I'RO\CAN,ÍtiN I I} . 02 os
|!t,\t.H^l)1\ At.'l 

^ 
- 0I llo\.íB^ \o RIo

l'l.t)RlNll,\ D^ lll,lR^ Í)O Rlo - 0i l'(

):
\:ll A sr\O J0Sl, - 0l P( o
NoV,\ I]SPI'R N .tA - ()2 l,
( t RR-\ls - í)2 Po os

RIlt,^(r,\o DOS POçOS DO lItrNlClPI0

.qNAPt rRt rs - 0t PoÇo
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PREFEITURA MUNICIPÂL DE SÂO BERNARDO
ESTADO DO MARÂÍ{HÃO

pRAçA BÊRNARDo coEtno DE ALMETDA No 862 - cENTRo - sÃo BERNARDo/MA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

sA\tAN.l^Rl^-02 os
( ,\RItÂXIS - 0l o

o ilrr(iU|t. - 0l o
os

ANAJAZINHO - OI P

cA.rliEII{O - 0-1

( o(:^t- IX) ( I ITRAIS - l)l
o cocAr. Dos cAllF.l-tilx)s - 0 oir

Ir 0\.Ilo - 0l P

lrll.oIlllo - 01 P o
sÂo.rosl. - Í)l o
l\\t r - 06 os
( Al\llNtlO Vl,l-HO - {)l o
s,\t. lo I)^ l,lll)R.\ - {)l ltoNÍl}.\ \o I{lo

VAT,R
TO'I'A L
.\NtiÁ1,

vAt,R
1 ()1'À l-

\t uN s..\ l.

QII) vl,R UNt'
\IENSAI-

t. \I)Nlr sÊRvt(:o iuAo DE oBllA

I r 52.(rX).0{)905.1t0 96.0{t(}.{)l}

urtl

I060t Prcstação dc scn iço dc
nânutenção corrctiva c
pre\enti!a dos poços anesiano dc

.csponürbilidldc do nrtrnicipio dc

Siio llcmar,lolltlA.
1. t52.{100.00

Rccurso I'r'riptios e IcJcralRecu rso
Finãnceiro

Dotação Orçaúentária:
Na Li'cimçAo para regisllo dc prçço não é llecessário inrlicat dotação orçamentàia' que somente serâ

""igia" 
pãi",it-"rrÍzi4ão do cotrtrato ou outro insltumento hábil conlbrmeo Art 7"' §2" do Dccr{ito

Fqdcral n" 7.89212013 e altcroç(:les.

Dotâção
Orçâmenúria

1c isl atn vl

1lc I

fir'lr\ al!-llta

fre

J de llllrfr.ulotit rrbd,rcrlzrde ghr l1 gaIlLll .ic LI gütorlarl nI)cr d .lt) llg
oilft l1rjLIntina .J\saf lc/.4Jtl aud l-1cr (l!l{rf( de0 i1à1r de Íêr'lçrl proan ilosu dcn1 a.lüslcab ilL
JJJnl -tn arcJbenr\l Itila\ P.in snt ágúanl al pato gcnl
Ttrdo LJINb nlelJ adr\ JoJc ilçã(!lrill hcnd tl gundt,

.lustiíicàtivn

,^ Ata de Rcgislro de Preços iniciar-sc-á nl de sua assilatura e terá \igénciü dc l2(,-loze) mese§.,la1irVigência do
Contrato

Prâzo d€ Eítrega

u(l ,lo

ioí ços
)r.1r

lTlc ,_tIl Ord('nlr'aI.
lÍt Ito cstôl)c 0um pr»i.it. /cn d il ú1c Jpq

tal,dnJlcn tlatlda s!aatÍtl11,!'

\1scJc \ It Xl/lvl
^

t,1l Itdrtl iiftU lldJ Prcli'i
l'ilr lotc

l-ocôl de ent

Sclor de (l(rrnÜil\ a ( ontlat:nidade
l'iscâlizadorà

l)rclailürii luni

) I) Âl li()

t-

I

Il

Lll

oinc\'ogú\ cl.
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PREFEITURA MUNICIPAL OE SÃO STNTINOO
EsrADo Do lqenarnÃo

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA No 862 - CENTRO - SÃO eenNanOO/UA
CNPJ: 06.125.389/0001-88

ET'ITÂL DE LICITAÇÀO
PREGÂo l:t"t:lnôrtt:o slrp \" orl/2022

ÀN F.X() tl

;T ll ( tb<

llmo. S/.
Pregocira e demuis mentbros da (P[-
Prclêirura lvÍunicipal de SÀo BLRN.^.RDoilú^

Rcl.: PRL(iÀO llLtl lRo\lCo sRP N'01.112011

Prczados ssnhores.

(nome dir crnDresa) . LINI'.1 n' .-. sediada em

endcreco comnletr)l

no-. requer a Vossa Senhoritr o

lei, que se enquadra na condição de EivlPRliS^ DII
l.li 12200(>. C(rdigo do aro: il6 Dcscrição do Àto:

(Obser!aÇão: cm caso itlilnativo. assinalar a ressalva âcima).

por inletrródio de seu representante lt'gal S(a)
porlodor(a) da Canciru dc Idcntidadc no c do (lPF

ilqui\anento do prescne instrumento c declara. sob as penas da

, PI:]Qt,h\O POR l E, nos temtos da Lei ('omplementar n" 123, de

trNQU;\DRAI\{I.)NTO Dti E\'IPRIiSA UF- PF.Q( IF\O PORl'L

(nomc, cargo c astinatul-a do reprcsentanlc lcgal da proponcnte-

cm papel timbrario Lla cnrpresa. dcr idamentc idelltiticado)

I

..........-...........(.....). ....... de ................... de 2022.
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PREFEITURA 
'"IUNICIPAL 

DE SÂO BERNARDO
ESTADO DO MARANHAO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CEiITRO - SÃO BERNÂRDO/MA
CNPJ: 06'125.389/0001-88

EDITAL DE LI(:ITAÇAO
pnrcÂo elrrnÔ\tco sRP \'oll/2022

ÀNE\O III

Ilmo. Sr".

Prcsocira e demais mc brosdaCPL
Pr,rieirura N'lunicipal dc sÀo liLRNÂRDo,'N'1^

Rcr:: PRE(iÂO Fll-ti I n(lrtt o snp N" o t:ir:o:z

na licilaçilo cm 0pigrxl!

0 abaixo ar.ssinarlo. na qualidtdc de rtpr.'senÍanlc lcgal da empresa 

-- 
:. lnome +a

emoresa) 

-.CNPJn'- 

--'DI:(l'ÂRA sob as penas da Lei' nos termos do § 2"- do êrt 12'

dr;; ,f sÍ,óólr3 ,lr" 
"1é 

csra rtatq não-,xorr.,.u ncnhum íàtrr supcneniente qu. seia iinpedirivo de suü habilitaçào

(.....)........ dc.................. de :022-

{nomc. cargo- c itssinatura do rc}rresenlulltc lcgul du proponetrlc'

;rn papcl tinrhrirdo rh cmpresa, d;" idament': idtntiÍlcado)

Prezados Scnhores.
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PREFEITURA MUNICIPÂL DE SÃO BERNARDO
ESTAOO DO MARANHÃO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMTIDA NO 862 - CENTRO - SAO BERNARDO/MA
CNPJ: 06.125'389/0001-88

EDt'I:\L DE l,l( lTÀÇÃO
PR!:GÂO [],[TRÔ\lCO SRP \" 013/2022

ANE\O IV

Ilmo. Sf.
Prl.'eo.irJ c demois membros dc CPL

PrÀitura Municipal de sÀ( ) RLRN^RD( )rtl^

Rcl'.: I'RLCÀO LLltfRÔtil«) sRP N$1.1,'2011

Prezirdos Senhorcs"

{nomc da emprcsal (,NI'J N' sccliarla em _(endercço
complet0 por intcmrédio rle scll represr:nlanle lcgol Sr(a) ponado4a;

t)l:( 1.,\R:\" que tcm Plenoda (lanciri de ldenti
conhecimento do referido l-ldilal e sÊus Aneros. hem como tluc recebeu lodog os docunenk)s e inlõrlnações

neccssárias. os !luais Poss ihilitalanr u ÇoÍctü elaboruçào da lerp!'cti\u proposla üonrcr.:ial. c pol nào irÍlpugnar o

prescntc irdilÀl Çonlr»r'll. aÍt. 24 do DecÍcto 10024/19 ou pafticiparcD do Írrescntc çüt1alnc. l)eclaü por fim, que

accila e se submete ir lodas Às (,ondiçôes estal)clccidas no rel'crido F''lital c areros, abdicando dc rccorrer dc qualquer

açà) cootra o rcferido cdital. Por scr expressào Ja veldadc. Íinno a presenlc'

dade n' 
---- ---- 

e do Cl'F n"

(nome. cargo. c assinaluru do rcproscntülte lcgal da proçnncnte'

;rn papcl tinrbrado cla empresi. der idament' idenliticado)

lObscra'àçào: cm ci§o allrmativo- assinalar â r§isalvu acima)'

..........-...........1.....), .--. .. de .... .. . ........ dc 2022'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
ESTADO DO MARANHAO

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMEIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BÉRNARDO/MA
CÍtPl: 06.12s.389/0001-88

EDIT,\l DE LICIT.{Ç..\O
PRECÃO Ell.r'rRÔ\l.o sRP \' 0l J/2022

ÂNE\O v

DEC]LARAÇÀO ENI CI. }IPRI}IENTO AO DTSPOSTO N'O

INCISO \XXIII DO ART. 7' DA CONSTITI-jIÇÃO FEDER{L

Ilmo. Sd.
Prcsoeira e dcmais membros da CPL
Prei'cirura lVlunicipal de SÀo BuRN^RDo,'N'1^

Rct:: PRECÀO l,l.ETI{Ô\lCO SRP N\)13.120::

Prezados Senhorcs.

(nome da crnnrcsa) " (lNP.l n' sediado em
tegal S(o)
e do Cllll

I de lulho de

por inlemrédio de seu represenla[te

p()úador(a) da Cartcirir de ldcntidrldc n'
DtiCL.\RÀ, para lins do disposto no irrciso V do an. 27 da L,ei no 1i.666. de 2

1993. acrescido pela t.ei no 9.85'1. de 27 dc outubro de 1q99. que nrlo cmprçga nenorde lll (dúzoilo) anos em lrâbalho

noturno. perigosrt ilu insalubre c náo emprcga menor de 16 (de/csset s) aros.

Ressalva: emprega mclror. a panir de l'1 (quarlorze) anos. na condição de aprendiz ( )

lnomc, cargo, c ttssinaluru alo represcn[u11c legul da Proponentc,

cm papel timbrado da emprcsa, dc\ idantentc identiticado)

(Ohsel\ação: am caso afimraliYo. :r.ssinalal a ressalva acirta)'

p;ocesso:LlLALa
!:oiha: rat "l .

...(.....),....... de.................. de 2022.



P;ecesso:
r"-olha;
r{ubrica:

PREFEITURA T,IUNICIPAL DE SÃO BERNARDO
EsrADo Do ulnnunÃo

PRAçA BERNARDO COELHO DE ALMÊIDA NO 862 - CENTRO - SÃO BERNARDO/MA
CNPIr 06'125'389/0o01-88

EDITAL DE Lt(ll1'A(',ÂO
PRtcÃo rt.urnÔltctl sap \" ol3/2022

r\\EXO \',1

llmo. Sf.
Preg,.rcira c dcmais mentbr.rs .la ( l'L
Prcli'ilurr Nluni(itrl Jc s,\( ) IJLR\ \RDo \l \

Rcl'.: PRriGÂO El.L l RÔ\l(lo sRP N"0l-1.i2011

I'rezados scnhores.

(nornc da cmnrcsa)

conrnlettl)

----, ponrdo(a) da Carieirr de ldcntidadc n'
DECLARA, cumprir os rcquisitos dc hahiLitação c qu

.... de 2022.

CNI'J n"

por inlemródio de seLr rçpresenlalltc

e as declarações in

scdiado ert
legal S(a)
e do CPII

tbrnradas sào

veridiczrs. çonlonnc ParágaÍ{}s 'l' e 5Ô do aÍ.2() d0 decÍcto 10.02.1''2019

lnomc, cargo. c assinaluru do reprcscnlanlc lcgnl da proponcnle'

cm papcl tinrhrario da cmprcsa. devi.lanlentc idcrltitioado)

tObscnação: em ctso atirmativo. assinalar a icssalra acinla)

tcndelca()
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNÀRDO
ESTADO DO MARANTIAO

PRAçA BERNARDo coELHo DE ALMEIDA No 862 - cENTRo - sÃo atnÍunoo/Mn
CNPJ: 06.125.389/O001-88

EDI-IAL DE LICI IA(IÀO

,4.NEXO VII

(;Í4

PROCESSO -{DI\IINISTR{TIVO N" 20220I5. CPLISB

vÀLlD,{DE: l2 (doze) me§e§ coDtado§ lr partir da dats de sua publicacão no Diário oficial da liuiáo ou do

E§tado do ['lâranhão ou do municipio de São BERNÀRDO/N'À

pelo pr.esente insrrumento. o Municipio dc sÂo DLRIi^RDOjII1^, trslado do Maranhtro. com s€de

administrativ4 n3 Pr.l'cinira Municipal.. bcalizada na

. rnscriia ro CNP.I Y)b 0 nn'

-, 
f§prescnlado ncstc ato pelo gcstor : csponsár cl

CLI':
nas qua

RF,§OI.VE. rcgistrar
. çonr sedc na

os preços da ern prcsit - inscrila no ( NPJ sob o n'.
cidatlc representada pcltt

acordo conr a clitssillcaçio Por elÀs alcançadâ

c as constanles dcsta Ata de Regisllo elc Priç

n'. l0.510r'1002. Dccreto n" i0.02"1119, Lci C

disposições a seguir:

oii.liL,l.s cstimaJas itil seçio quillro deslír Ata de Rcgislro dc Preços' de

p0r iten';. ucndcndo rts olrtrrliçôcs prcvistas no instrumcnto convocatório

r.l. :rujcitantit'sc rs peíe§ às nom]as oollstanles da Lci n'. 8.ó66/93, t-ci

omplinrcnrar no. I 23120(N) c suas alleraçõc§. c enl çonlolm idadc com as

1,1 - A presente licitação tcm por obiLxo (, lLcgistro dc Preço para lutura cxecuçào clos,set riç.tts.'l,e:T*:1r,\T.*

veículos e nráquinas pisada.s. pua atendcr as irecessidades iia l)rel'eiluro lüunicipal de s,\0 IIERNARtX) lll^.
conforme condições e espeÇiticaçôes coosttrrlcs nesta Ata' no liditiri e seus altelos'

l.l.l - Ilsrc insrrumeflto nà) obrigr aos iiRoÃO-i it EN'l lDADtiS a liÍtaren,t Çonlratâçõcs nas quantidades

estimadas. podcnrJo ocone: ticitaçõis cspccificas para aquisiçõo do(s)' obedeçidas a legislaçào pertirenle' se[do

assegurada ao d,:tent,rr do rcgistro a prcfura'ncia de Íirmccrmcnto. cm igualladc dc condições'

2.1 - A ,{ta dç Rcgistro (lc Prtços. dur.lltt sLn vigência, poderí scr uliliradü por qualqucr órgão ou-entidadc. da

Àdrninistraçeo inclisivc outarrluias lcdcrais, cstarluais ou rrunicipais d.'órgàos públicos. cstalais ou.ainda de re'gime

prqprio!u"'nan t"nl,a participado do ce.taqre ii(:itanirio nleJiantc pre\ ia Çonstrlls ao órgão gerenciador"

2.2 - O§ órgão§ ç entidadcs quc não parti,jiprienr di, rcgislrc, cc prcços. qUando dcseiarcm t'arcr uso da Ata de Regislro

de poço..ã"ueAo rnaniÍêstiu seu int.rcisc iu,íto i:,r-órgâo gcrenciaclo; dir Atâ- pü-a quL' este indiqr.re os possíveis

firmeoódores e rtspcctivos preços Íl §clen Oali{a{los. ohcdccida a ortcra cio cla'ssificação'

2.3 - Cabrlrá ao lbmcccdor benctlciário .i8 iit:r de kcgi$n) tlc i'tcçirs. obsen iiias § condições nela estabelecidas'

opl,. pJ" 
""a,i,uça,r,.,u 

não clo lomecimcnro. i[rir1l,:,rdcnrrrncni!.dus,iDírnlitdliYos registrados c]n ,{14 desde que o

lbmecimúnto nüo nrejuJtquc as rlhriga{ões irtL'riornlcnlú a'ssurnidr:

2'4_Asaquisiçõesouçontrataçõesodici('xi]'is.nãorx}derãoe\ccJcÍ'Pori)r8à(rouporentidadc.a'509â(cinquentapor

""ntot 
do. qu,inritotivos regisriados na \ta irç Registro de Piuç'trs Jurante sua vigência. e aida o qu,ntitatiro

6ecorreolc dàs adcsôes à ata rle rcgistnr Cc preçrs nãà p.derá erccrier, na totalidadc. ao dobro do quanlitali() dc cadu
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iteir registrado naata de registro de prcçts pam.o órgão gcrenciadorc para os órgãos patlicipantes. indepcndcntcmcnte

tb númlro dc órgàos não pitúicipanlrs que. dcsde que devidamcnte comprovada a vantagem e o cuntprinlcnto das

exigênoi&rrla legislação vigento l

3.1 - O gerenciamento destc i.strumcnta cúcrá a Pre{êitura lvlunicipal dç SÀO BERNARDO/MA '

3.2 - 
^ 

Presente Aaa tljfá \,alidade de l: (dc/ze) mescs, contados a panir dc sua publicaçâo no Jomal oficial do

Estado/MA.

3.3 - A Secrctaria paxticipante desta Ata de Registro de Prcço§ é Ír Se crelaria M unicipal de Administração:

4.1 - 0 preço a quantidadc c a espccillcição dos seniços regislrados ncsú 
^ta 

enconlram-se indicados na tabela

abaixo:

ô

T] \I PRES.\ DESCRT(.{O
DO ITE]\{

I \D Qt.Á\T V,\LOR
TJ\ITÁRIO

vAI-OR
,IOTÀI,\íÁRC.\.

5.1 - os hens.cgistra,los dc!üfão s€r e\eoutldos ,)ollt'omle lcrnlo ic lcl.rôDcia do ildital de fonna fiacirmada (sc

necessário) c contbrmc lbr§m solicit?dos pelo sercr comPet!'nle'

5.2 - O orazo máximo para erltrcga seú diário confonÍle solicilação c pedido cfetuado pe lo depaíaüento dc compms

da Prcli'irura Municipal dc sÀo Bt,R\^Rl)(,M4.

6_l - Exccuta. o Íbru§\citn€nto dcntro dos pa<lrões csrabeltcickrs p('ia Prctcituru Nlunicipal, do açordo çon: as

"rp""ii,"uç,1., 
a,, 

"oitai. 
rcsponsúilizandusc p,or c,-cntuais prc'luizos dcco[entcs do descumprinrento das condiçõcs

estâbelecidas.

6.2 - prestar os escluecinrenros que lorcm solicitarlos pela Prctlitura Nlunicipal, cujas re'clanraçties se obri8am a

ai"n,ler p.ontarr.ntc, Lrem c'rno (lar ciê:rcil mcdiatüna'.tc e por csot'ikt. dc qualquct rmormalidadc que vcrificar

quando rja execução (los atos dc sua responsabilidade;

6.3 - l'romover todos o§ lneios neccssúr.ios ii garunlia d1l plenit op,:raiionalidade do l'ornecimento, inclusive

considem,los os cav:s de grevc ou par.rlisação dc quslquer oatur'za:

6,4 - A faltü ds quaisqucr itcns cu]o lbritccirncnto ittcuinlr":;o dclunlilr do pI..ço rcgislrado. não pod('rá set alegada

como moti.,,o dc ltrlir maior para o atraso. nrj cxr.§sçi.o ou ine\ccuçio Cos ser', iços obicto i.lcsta cdital c' nào a c\imirá

ãr. p"r"fi,f"a.i 
" 

qr" esú su-icita pclo não curirprinlcnn) drr:t Pldzos I ii:nrais condiçõcs aqui cíabelccida§;

6.5 - Comunicar inrcdiaramunie a lrreÍcirura lluniÇiliüi qBâlquer slterução ocorrida no endercço. coniil bancáía e

outÍas julgôdas nc§t§sárias pilt'a o rcrehinlctit+ rlc cilrcsp'[Jêli';i'l:

I
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6.6 - Respeitar e fazsr cunrprir a legíslu@o de segurança e Administrução no lrabalho. previstas nas nonnas

regulamentadora^s peíinentes;

6.7 - Fiscalizar o perfcito cumprimento dd I'omecinlcnlo a que sc obrigou. cabendo-lhc- integralmc-nte. os ônus

dcco[entcs. 'Ial fiscali/âçào dar-sc-á indcpindenlenen10 da que scrá crercida por esla Prolcitura;

6.8 - Indcnizü'lerceiros e,bu à pr(rpria Prêlcitura cm caso de ausência ou onrissâo tle ilsculização dc sua parte. peios

danos ou prcjuízos causldos por sua culpa ou dolo'. dcvcndo a contratada ad0till toüs À\ medidas prc\'cntiv&s. com

fiel obsen'ância as éxigênci&s d&\ auloridadcs coolpetentcs'e às disposições legais vigcntcs;

6.9 - Fomcccr os produtos, conlonrc estipulüdo'irestc údital c dc acordo cont a proposta aplesentada:

(). I 0 - O atraso na c\ccuçào eübcrá irenalidadc c sançôcs prcrislas no itcm I 2 rla presenlc Ât,r

8.6 - As dcspgsôs bancáÍias dcc0rrgnles dç tli.'rsliltnliu J! rJlorür pird outrali Pnças sctâo dt responsabilidadcs do

ContIatado.

7.1 - Convocnr a licitantc velccdora para a rctiradtr da ordcm cq lúmcciotcnlo dos itcns rcgistrados:

7.2 - i.-omcccr à empresa it $r cotrir:ltada t(ldas as infonnações c esclarccimcntos quc vuth:jLrn a ser solicitados

rclati!'amentc ao objdo deste Edital:

7.3 - Efetuar o pagamento á emprcsa nas condiçôes €stübclccidas ncstc Edital:

7.4 -Notificar por escrito, à emprcsa contratarla, toda c qualqucr irrcgulnridade constalada durantc o rcc€birnenln do

obieto;

7.i - Ncnhum pagamsnto será el'etuudo à cmp;csa detcnlora do regirtro. enquanto pendente dc liquidaçào e qualquer

obrigação. Ílsse 1àto não serágerador de direib a rçajustamenlo de preços ou a aluaiizaçàr.r nronetátia:

7-6 -Não haveÍií. §ob hipótese algumn" pagantento alttecipado;

7.7 - Fiscalizar a erecução das obrigi:ções assurnida.s pelo contrdtadô.

8.1 - () pagaÍnento será çfêt-rado até -11) dias rpós a !Ínil;s5o da nota fiscal devidatnente atestada pela Seüetaria

responsável:

8.2 * O Contrãadollbmecedor deveÍá inúic,E no coTx) da Nora I'-iscul./Íàtura descriçâo do ilem fornecido, de acordo

oon o especillcado no Âncxo I e sua proposll de preço.

8.-3 - Caso aonsta:ado alguma itreguleriiJ«le l,is:'rúias tilais er,r Iluurs. esius s.:rào devolvidas ao lilnrecedor. para

as necessári0-s corleçôes, cam as infonle\:õts qle motivara §oa rdjciçio. seldo o nagÜnento realizado após a

reapresentação das nolas fiscais em íaturii-§.

8..1-\enhum pagamcnlo isentarii o fORNi.lL FDOR'(:()\ l-RAl.\l)Ll das suus responsabilidadcs c obrigações, nem

implicaú rceitaÉo dctiniliva do íbrnecimcnio.

8.5 - O Confatlrte nâo cletuaiá pegüncnio dc tÍuio ,Jcsçonrado. ou poL r;'tcio dc cobraoça em hanco. bcm como, os

que forem negociados corn terceiros por intermédic da operação de "fâctoring":
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9.1 - o§ prÊços rcgistrdrlos manter-se-ào inaltcrados pelo periodo de rigência da prcscnle AtÀ adnlitidü a rcvisão no

caso de riesequilíbiio da equação cconômir:o financ'cira inicial destc irstrumento a pfitir de dctçmlinação ntunicipul.

cabendo-lhe no máximo o repasse do pcrccnlual dcterm inado.

g.2 -os preços rcgistrados quc solrerem revisão ritro poileràr) uÍtrapassar os prcços praticados no mcrcado. llaltcrrdo-

se a,.lil'cienia pericntual apurada entrc o vaÍoi ótiginalmentc çon\tantc da proposta e aquelc 
'igcnte 

no mrrrcad. à

época do rc'gistro:

9.3 - Caso o preço registradti se-ia supcriol J médid dirs prcios dL' nrcr(rd(,. a Prcfcitura solicitará ao lonccedot

mecliante concspondênci4 r,cduçào do preço registodo. de lonna a adequáJa'

9.4 * r:râtÀssada a negociação com o primeiro çolocado a Prclsiturn podcd rescindi. çsla Alit ç conlocau. nos temlos

da legislação vigentele peio p.eçn,ia p.imcira- 
's 

deorais empresâs com prcços rcgistrados. cabendo rcscisâo desta

aa de rcgistro de preços e nova licitação em cÀ§o dc iraoassQ na ncgociação

9.S - Scrá considcrado compatírcis com os dc rncrcario r.)s plcços rcgistrados que tinem iguai§ ou intlriores à média

daquelcs apurados pcla Pref'citurÀ

10.1 - A presente Ata rle Registlrr de Prcços püdÇrá s.r cancclada de plcno rJi|eito, nas scguintes siluaçÕcs;

a)Quandootbmecer]trrnãrrçumprir«rmastrbrigações«rnstântcssol]ditalcn§ssaAtadeRegistrodcPrr.ços:

b) Quando o lbrnocedor der causa a resçisào aclministmriva dl Nota dc Et}tpcnho dccorentc dcstc Rcgistr () dc Preço§.

nas hiçxÍeses previstas nos incisos I a XII- Xvll e Xvlll do an- 78 da l-ei 8 66ói93:

r)emquaisquerhipólesçsdee\ecuçàototalouparcialdaríquisiçãolpedidodosplodutosdecorenredestercgisbo;

d) os prcços rugisfados se aprcsentarenl supcliorc's âos prdticí!d('s no mcrçado;

e) por razões de interesse público devidamenÍe demonstrildas c justilicadas;

f) descumprir qualquer dos iter,s rla cláusula sçxtzl ctt sétima'

10.2-oconendocancelamelrtodopreçoiegistladr:.olbmecedorseúinlormadoptrrcomesporrdência"aqualser.â
junlada ao proccsso admilisrarivo da presentc Aiir.

l0.3 , No caso de ser. ignr;mdo, inccÍto ou inacessí\'el o endereço do ftrmecedol a comunicaçâo sera lêilil por

prtti*çao no tomat oiclal ,lo Est«lo/h,la considerarrdo-se ucucclado o preço rcgisrado a partir da última

publicação.

10.4 - A solicituçâo do lirnreccdor para cancelamenlo dos plcços regis[ados podela nâo scr accila pcla Prefeilura.

faculúndo-se a eita ncstc ca.;o. a aplicuç.iu dús Pcnülidades prc!isLtrs i1o ildilal-

10.5 * Havcndo o ctlllctlamcnto dr, preç,-' rcgist:arJo- crjjrlaÍãr) todis a5 a'ilidadcs do Fomccedor' rclatitas ao

lbmecimento do iten.

10.6 - Caso a prefeit[.a nio se utilizc ria prcrJgaÍira da c$celür est,r r\ia. a seu e\clusilo critér io. podcú suspender

a sua oxecUçãe clou §9513" I pagam,:nto da-s tirtu-n4, até qrrc o FolncccC,J. cumpra integralmcnte a condição çontratual

inliingida.
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10.7 - Â Ata dc Registô de Preços será concclada aulomatioiime'ntc nas scguirltcs hip(ÍL'ses

a) Por decurso de pr.uo de ldlidade:

I l.l - Os pÍcços aprcsentadôs na proposta devenr incluirtodos os custos . dcspesas. lais cono: ctlslos dirttos c

i.diretos. tributos incidcntcs. rara dc adninistraçào. sen iços. encargos sociais. tr,]balhislas, scguros. ticaes. lucro c

outros necessiirios ao cumprimenlo integral do ob-icto desla Ata dc Registros dc Prcçals-

l2,l - o desçumprimcnto injustiÍicado das r)br igaç{'lcs assum idàs no:; ternros deslc cdital, sujçira i conratada a multas.

collsoaolc o caput e §§ do aÍ. 86 da Lci 8.66ír'93. inçidantes sobrc o \'al()r da Nola dç Limr}inho. na Íonna seguinle:

a) arruso uté ()5 (cinco) d!as, rnul!a.ic 0:0,6 (dois por ocrltr).};

b) a partir do ó" (sc\to) atC o limirr do l0'ldécimo) dia- rnulÉ dc 04-qô íLluatr! fx)r cento). caruclcrizando-se a

incxccução tdal da obrigaçào a pa ir do I l" (décimo primcitrr) .lia rlc atraso.

12.2 - Scnt prsiuíz-o das sançõcs conrinadas ilo alt. 87. L III e lV. da Lçi 8.6(1619-1, pcla inc)iccuçâo total ou paroial do

objcto adjudicado, o Município de SÀO Biili.NARI)Or'ir1A. üravcri dr liccrctària l\.lunicipal dc Administr4ão podcú
gar.rntidrr a prór,ia c ampla dcl'esa, aplicar à (lontlatada rnull,a de irtú 1{)9'n (dez por çenle) sobre o lalor adjudicador

12.3 - Sc a adjudicuúria r!rus?r-s. a retirar a oli.l dc cnrpcnho iniustiÍicadirncnre ou sc nào aptescntar siluação

lcgular no aro da fcitura da mcsma. gaÉr)tida prévia c ampla delcsa. suicltar-sc-á as scguintes pcnalidadcs:

12.3.1 . t\.{uha de a1é 109?, (d€z por ccnt(, sohte o r alor adj udicatic:

12.3.2. Suspensâo tempoÉria de panicipar,ie liciteções e impt'dimen«r de contratal c,]m o Iüunicipio de SÀo
BERNARDo/MA. por pmzo de até 02 (dois) anos. e"

12.3.-1. Declaraçào dc inirlorrcidade por-a licitu ou contratat com r Adminisuaçào Públira \lunicipal.

12.4 - À licitante, adjudicaúria ou contratada que dcixâr dc cirt.cgà ou ap.esentar documentaçâo falsa erigida para

o cedune. ense]âl. o reiardamento da e\ecitÇão d.l seu ohjeto, não nranli\§r a proposta. làlhar ou t'faudar na cxccução

do contrato" conrportar se de modo inidôneo ou cometer lhude liscal. garimrida prér ia e ampla dclesa. j'icaní inrpedida

rlc licitar c contmtar com o \íunicípii, pclr prazo dc até cinoo ano.i e- §e f'or o cÀso. o Municipio dc S;\O

tIERNÀRD(,'NIA solici.ará o seu Jçscredcnciantento do Cüdastro de ffomecedores do listado pol igual Pcriodo, sem

ple.juízo da açâo penal conespondentc na li,rrna da lei:

12.5 - A mulla eventualmcnte itnpostl ir contmlada s,rrá automaticamente dcscontada da latuB a que lizer ius.
acrescicla dcjuros moratóiios de l9á (uru pol lenro) ao nrers. Caso u contru[rija nào tenha nclthum valor u recebcr dcste

órgão da prcf'cituÍa Municipal de SÁO llt;RN^RDO .1A. ser-lh$-á .otlcedido o prazo dc 05 (cinco) dias utei§,

contados dc sua intirnação. pora cfç! cr o pag? 9nto da r-,rulur- Após cssc prazo. nâo scndo clituadQ o pagânrcnlo,

seus darlos scrão enctrnirhados ao tlrgà, conl!'lcntc nür (Lrs rr'lt i.tsuriia ntr dirida ativa do l\íunicipio. podcndo,

uinda a ['rc[.iluÍa procedcr i uohrcnçu iuJi'jiJl J- rnul!a:

12.6 - As flultas prcvisias ncsn srç;,., üaro l''rii ,r!i| i; üliuCi;rtjli] tla r;1rataçlo drrs evenluais danos, pcrda-s ott

prc-iuizo§ quc scu ato pr nlí,;cl |enha c.Í.rlJi 3c l,lln;ripio !i9 - i í ) BI]R\ 
^RDOi\'l^.

12.7 - Se a Contratada ni:o prcdeilcr !o .r-\ ollii;Ic,ito .1:, rrtal:: ,r,r piazo dc 0j (ci:tco) dias úIeili. conlado§ da intimaçãl)

poÍ panc da S(:crci.aria i!í!nici;:al dc ,1j,I ini ,ir iii:( . - r".:,ra-c:i\ o \ irioi :i,ir.: Ci:rlontadir llos crJditos tlúc ella possuir

riocessu-[l]JJ5-t'úlha:-gL
itubrica: l.r --
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con a Secrelaria N,lunicipal de .A.dministraçfu). e. se cstes nil() li,rcm suficisntcs. o \alor que sobeiar scrâ encaminhado

para inscrição em Divida Âtiva e execuçáo pela l'rocuradoria Geral do Municipio:

12,8 - Do ato que aplicar penalidade caberá.rccunio: no pr.vo Jc 05 (ÇinÇo) dias ú1cis, a contar da ciêucia du intinração.

podcndo ô Administração rcconsideru'sua dçcisíô ou nessc praTo encaminhá-la d$,idamentc intbmüda para iI

aprcciação e dc'châo superior, dentro do rncslBo prazoi

l3.l - As inlri4ões penais ripilicadas na Lci 8.6(ró19-l serào obi.1o de processo.iudicial da lb[ma legalmenlc prcvista

sem prejuizo das dcmais cominações aplicâveis.

l4.l -,{s despesas ttecorenlcs das contrataçõcs oriundas da prcsente ,{tc de Registro de Preços. conclão à conta dc

<iotação orçanicntária do alo cm cuno, ou tlas dcmais quc possarn vir a adcril a prcsetltc Ata. ás quais scrào elencadas

em monento oponuno:

l5.l - As paícs Íicam, ainda. adstritas à§ scguintcs disposiçÔcs:

I - lodas as âlterdções que se fizerenr ncccssá'iõ scrão regi:itrildas por i8termédio de lavratulâ dc termo aditiYo a

prercnte Ara de Registlo de PÍtços.

II - \,inculam-se a csta Ata para Íins dc analise tdcnic& juriJica Ç dccisào supüior o Edital de Prcgào Elelrôni0o ISRP

rr',0132022 e seus anexos e as proposÍàs das licitanlcs classilicadas'

llI - É vedado caucionar ou utili?rr o contrato dccon'en1e do presente registro para qualquer operaÇào linanceim. scm

previa e cxpressa autorir.açâo da Í'refeirura.

16.l _ As pa(es conraEntes elegem o loro da comarca de sÀo BIIRNARDO Vl^. Estado do Maranhão. conro

competente para 6iúmir. quaisquÉr .1uestôes orirmdas do presenie cont.to. inclusile os clusos omissos, que trilo

puálr"t ,"t'r"tor"iOos pela via àdninisrrati!À renunciíndc a qualquer outro' por mais privilegiado que seja

16.2 - e por eshrem dc acordo, a§ partes fimlam a presente r\tii. cm 03 (1rês) vias dc igual teor e f<rnaa para um só

"i.ito 
t"jul. fi.*ao uma via ar.iluivâda da sede da CON'I'RA'I ,A.N l'L- na loÍma do ,{n. 60 da t.ei 8'666/93.

sÃo BÊRNARDO/iV1A - N{4, 

--- 

de 
--- 

(je 202?.
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EDITdL DE LlClrÀ(rÃo
PRECÁO ELETRôNICO SRP N" OI3/2022

ÂNF,XO YIII

Por este instrumento panicular. a PRI-'|EITI;RA ,\lL':\k-lP 4 t' DL- S/iO BÍ'RN'4RDO 'tl4' situada à

.....................-..., SÁO BgRNÀRDbiN'lA-l\.14. inscrita no CNI'.I sob o no .........-....-. .. .. .- . neste ato Íepresentada

pelo pret'eito rnunicipal, Sr. ...........'........ .. çr'lrtador do Cédulo de ldentidade n" " " "" " ' e

ã" Ci'i * ........................... a scguir denomirada Co\l RAl ANTI] c a empÍesa "" " " """""" siluada na

...........................,.in*ritanoCNÉJsobon'...................."-'"ncltcalorcprtsentadapelo" "" " " -"'Sr'

............,....... ........ p"nador da Cédula Je ldcntiJade n" .'.. . "" -""" cdoCPI'l' " " 'ascguit'
i.n,,rinr,lu coNi,R{TADA. acordam e justam fimlar o prlsente contrato, nos temtos da [,ei n' 10.520102.

Decreto no 10.02.1i 19 c subsidiariamentc. 6L' quç ctuber- as clisposiçõcs da Lei n' 8-666/93 assim como pelas

cláusulas a seguir exprersi»:

Cltiysuh Prinuira - DO OB.TETO:

i-t. Rcgistro ile prcço paru fututa mixruicnçâo do poços artesiar,cls. para ltcndcr os nccossidades da Plcfcitura

Iúunicipal dc SÀo BLRNARDo/N1^.

Cldasuk, Segando - DO FIJND-4MEN'lO LEGÁL:

i. iÀt" .nni*u ,"rn como arnparo )egal a liciraçã,o na modaliriadü l,rcgã() Elcrr{lnior.r SRP n" 013i20?2 e rege-se

p.i"t-,lirp"riçà.t cxpr.cssis na t.çi n; tO-s:tllOà- Decrctí) r'to 10.02'1119 c subsiditLriamcntc. n. que coubcr" as

ãirpuriçi.r,f" r-"i ,i'8.666i93 e sua.s aheraçô':s posteriorcs c pclos preccilos dc direito público A proposla de

preços aprescntada pixisa a integEr cstc c.)nlralo'

Ctáusals Tercein - DO VALOR CONTIIATUAL:
3.l. Pcla e^ecução do oirjeto ol? com.atado^ a C()ntrarante pagará à Contmtada o valor glohal de R§ "--'-
(...). conlbrne descÍição dos produto:i ahairo;

CoNTRATO PE SRP N" _/2t)22.
PROC ESSO -4 DiI' 1 N I STR AT I''O N' 20220 I5-CPL

lTabela Iluslrati\'íl)

Ckiusulu Quana - DOS RECURSOS FIN,lNCEIROS:

coNTk4TO DE FORNE('I,\|ENTA QAE âVr(E S/
CEI-EBR.fiT À PRE|EITLRÁ TíUNICIPÁL DE
s.io Be nltLoot.ttÁ, Esr lDo Do.vÁR,l.\tt ío L
,\ EiltPRES.l (...).

\i Io'l \1.\'.1 \l II\ I qlul\1,\ltCÀI I l,,N1

l

DlrS( Rl(' () l)o PR0DI lí)
()l

o2

()l

0,1

:'ocesso:401'1 0,4í
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4.l.As despesas decorrente§ da presente licitaçáo conerâo por conta dos recursos §specificos consignados no

orçamento. cta-...itica,ta cont-ormi abaixo especificLrdo e dernais dotações quc por 
'entura 

sc fizcrem neccssárjas.

alzves de ordem de Í'trmccimento correspondcntc:

DOT.{ÇÃO;
Na Liciíaçao para registo de preço não é necessÍio indicar dotação oçamentiÍiít que sonl§nte serárxigida,para

a lbmalização do coiúra«r ou ouiro instrurl€l]to hábil. ronfo.me o ,\rt. 7". §2,'do Decreb l:ederal n" 7.89212013

e altcraçõts.

Clóusula Sefia - DO FORNECIMENTO E LOCAL DÁ ENTREGA:

6.l,ospÍ0dutosdelcrâoseÍe[hegues,naqualidade.quantidadeepcriorlicidadeespecificadasno.l.etmtl'de
Reterência - Anexo I deste u.lilal. sendo que a inohsenànciu Jestl-§ condições implicani recusa sem que caiba

qualquel tipo de reclamação por parte da inadimplenle' ''\ ( ontmlrda ohriga-se a substituir os ptodutos que

pon entura não atendam às especilicaçõss' sob pena das sanções cahír'eis'

6.2. Os prorlutos devcrfui ser fomccicios intcgrulmentrj e dc lorlna irintcn'upta'

6.-1.Os produtos deY€rão ser entegues no locLú indicado etn caciu i erruo dc RcÍêrência, no horário dn's 09:00h ( oito

homs) às l2:00h (doze hoBs).

Cláusuln Sétina - DO PÁGÁMENTO:
i.i. õ pàgÀr"na sefti €lctuado mensalmente' Í!Êrente aüs prúdulos lbmccidos' apos a comproYação de que a

..p*.ll"ro""a" esú em dia com irs obrigações perante o 
-sislema 

de Segulidade Social' merliante a

upi.r"nlçao au" C"nidões Ncgalivas dd D:bitoiconro o INfjS c o IiCl S. no praT-o nào suporior a -10 (rinta) dias'

"ãrioàn, 
àu 

"nrr"gu,la 
Nora tisul de lomccimcnro dos produlos. de\idarrcnle êtestada pelo setor competcnte'

Se ni rerificada tÃbém sua regularidadc com os lriburos FedcBis. n1üdiafte aprcsentação da Cenidão Coniunta

N.g"i"i 
", 

ó"a,aao Coniunã Positiva c,om elcitos tle Negatira. dt l'ribulos e ConlribuiÇões Fcdcrais e Di\ ida

Ativa da União-

7.2. É r,edatia cxpressaÍncnte a reali2ação dL'cobl?íço de torme diverj{l du cstipulada nestc Ldital, ent csptcial a

cobrança bancárin- mediante bolcto ou mesmo o pnrtesto de titulo. sotr pcna dc aplicaÇâo das sanções plevist:ls

nestc instrumento e indenizzçào pclos danos decorrcntes

T.3.Nenhumpaganrentoserá§feluadoaoCo\'lRÀl'ADocasoomcsnlosccncontrecmsituaÇãoirregülarperante
a Seguridadc Social e Tribtttos lederajs. conícnne item 7 1 '

7.4.As Notas Fiscais dercrão vir acotrrpruthalias da rcspectira ordcn de ibrncçitrento

cttiusr a üttvtt- DA RECOMqOSTÀO DO ESaJtLíBRtO ECONôtncoux'tiucptno Do coNTLATO:

t. f.ô"nrr"nao desequilibrit.r econômào-tinr,ceio do Çontrcto' a Adminisltação poderá resEbelecer a telaçáo

pu"a"On not t"*ni dn un. 65. incisr; il. a!ínca rl, da Lci :r" 3 ú&i193' nlcdiante compruvaçào documental e

requerimcnto erpresso do contratúo

Cldasula Norro - D.4 FtSC4LlZ.lÇ,íO:
g.l.contratante iúdicará uma pcssoa dc scu prcp!):ito p?ilx cxcrcçr l:s atlvidud§s dc íi§'Çalização dos pr«lulos

recebidos.

Aáusula Décirftt - DOS D|RE|TAS E RESPONSÁ |L|DÁDES b4s PlRTÉ-§

10.l.Constitu.m dircitos da ( onlrataotc rccetrcr o obletr, desti Contralo r:as condiçô€s avcnçada-s e da Clontratada

perceber o vaior ajuslado na iorma e prazr' ;rnlcllciol;.dos'
lo.2.Constitucm obr;ga{ôçs da Contrâaada:

I1 entrigaros produtos às suüii e\iinri's' :o i§c:rj i!]di'ilio nà tláusula se\â do presentc conlr'lto:
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II) Iomccel os produtos, rigoÍosarícnte nâs §sPccilicaç(\es. prazos e condiçõcs elcscrittt-s la Clausula
, I - DO OBJE]'O c Anexo l;l

lll)os produtos dcverão sc::lirmccidos integralmcnte e çon$ante no caso de prtlvimento

il1iotermplarncnte. no aav) dc fiatrtehçào semprc quc retluisitado çttnfirrmc orilenl de pnxlutos

de acordo conr as neccs§dadcs dos alunos tla rcdc municipal de linsino .

lV) asírnir toÍlos os custos ou du;pcsas't1uc sc fizsrenr nccçsçíios para o adimplemento d&5

obrigrçÕes decorrcntes dcstc Contràto:
V) Não transt'erir. totrl ou paroiultncnle, o tüjcto dcstc Contrato:

VI) sujeitar-se à mais ampla liscalizaçáo por partc da CON-IRAT^NTE. prçstando todos os

esclarecimentos solicitados a e alendBndo ii reclamaçôes procedentes. caso ocorralrl:

Vll)comunicar à CONTR,^-I AN fE os cventuuis casos ítrduitos ou de ibrça maior. dentro do prdzo

de 02 (dois) dias úteis apos u \erilicaçào do l'Jlo c apresenlar os docunentos pixa a respecliva

aprovação. em alé 05(cinco) dias consecutivos, a laltiÍ de sua ocorência, sob pena de nâo setcm

considerados:
vll l)atendcr aos c,ncargos lrairalh i§{s. prcvidenciários, fiscais e com.rciitis deÇQrlcnt€s da g\çcução

do presente contÍato:
lX)manter duran!c toda a e\ccuçào J() ( ontrdn). eln compalibilidade c0tn as obrigaçõcs ir.ssunridasi

x)u cont xv]da rcsponderq ile maneira absolura e incscusárcl, pela perlcita condição dos produtos

ftrmeciclos, inclusive suas quantiilailcs c tittolidadc' corrpclindo-lhe lambém, a dos produtos tluc

não accitos pelu tlscalização da Contraiantç dcvcrio s§r trocudos;

xl) serão de direla c exclusira responsabilidadt Lla conllirtada quaisquer acidcntcs que pon;çnlura

ocoÍrün na entrega dos proJutos e o uso itrde\ido de patenles e rcgi§ros.

4\

I íl.3.Conslituem übrigações da C:ontütanÍc:
l) fiscalizar c :ioompanhar a e\ccuÇão do objclo dcslc Conlrato:

ll) el'etuar o pJga,nento coÍlÍbmra cstipulado na Cllíusula do Paga'1nento;

lÍl)designar scn'idor parit acompnnlÉr a exacuçào dcste Contrato:

lv)comunicar à coNl.RAl AtjA roda e qualquer ocorÉncia rclaciooada com a erccuçÍo do

Cont.ato.

Cláus a Décinu Ptimeba-DA TROCÁ EI'ENTU'4L DE DOCIi ENTOS:

I l,l. A troca cvcntual dc docunlcntos inuc a ('oltr.ltantc c a C(»tr,nadi. sçrá realiT,ada atl?\ és de protocolo.

I l.2.Nenhuma outra fonna ser'á considemdir coElii Pro,'a dÉ lntrcgâ dc doculnentos'

Cldwsula Décinm Segurda - DÁ RESCIS;iO DO CONTb4TO:
ii.t.,l ,"..itao do 

"conÍato 
terá lueat de pleno dircito, I critério da (bntütante' independentemente de

interposiçãojudiÇialouextraiudicirl,cnrconl.orniiadecoln()ait-55,incisoIX-daLein.8'666:,93esuas
alreràções nos cr-sos previst,rs nos anlgos 77 c 78 da reltrida lri'

Aáavla Décinu Terceira - D.lS SANÇO9S I PEt'i.1l.lDÀDES:
t 3.1.Â li"i,unr" qra atrs,",iar o r..t|arilanrerrlo dt excclção d(, ceílan1e. llJ(, inanti\ ef a proposta. l'alhar ou fi"udal na

exc,crição do obieto licirado. contpodar-sd o: rntü,-. irtitiôtreo. lizeldeclaraçào lalsa ou comtter haude fiscal'

saranlido o rjireiro prévio rla cir,açio c rJr arlpla dclêsl. Íicaiú impcrlida dc licitar t contratar com a Prctêitura

iiúi.ipà ai §Ào'grnl.rntxj,t,iÂ. pcio pru-r,- dc ire 05 ícinco) unos, enquarto p€rdurarem.os motivos

à"i"Àii'nont", aupunição ou até quc:.-ia pii'Lr,* iCa a r*rbilitaÇio oeÉnte a lrópria autoridade que aplicou apena.

13.2.A pcnalidadc s,irá olrri"l:tr:rii:Irrcrt;u r.;i-.1,,r.i.. rr,, I):rl.:,! { tIc;Ji J., il\iaJo c no caso dc strspensão dc licitar,

o LICIiANTE divcÉ ser rJexicdcncir,rJo p!r,r igLrai peiíoco. s:.r 1.r'ejuízc'Jas lemais c.minaçtles lcgais.

l3.3.No caso de inadimpltmerto. o (:Oi\ íl('^.1'^Di) !:,tura sticil:! 
'r'i 

s'rguirlto§ f''cnalidades:

I3.3.1. 
^dv'irtônciíl:

l-
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l)

N4ulta por atraso a cada -10 (trinla) dias, no pcrcentusl dc l0oÁ (dcz por cent()). calculadâ
sobre o vullr do corltrato, caso nàr) scjam cunpridas ficlrnente as cotrdições pactuadas:

N{ulta. mor.rtória simple's. de 0,:{uÁ {qualro décimos lo. cenlo). na hip&esc dc aü?so n{)

cumprimento dc suas obúgaçôés contratuais. calculada sobrc o valor da fi*ura.
Suspensào lcrnporária dc partic'lpação em licitação c impedimcnlo dc conlratar conl

^dministraçio 
por pcifudo não íupcrior a I (dois) anos; e

Di:claração de inidoncidadc para liciur ou contiraf com a Administraçào Púhliua.
A aplicação da sanção prevista no itcrir I 3.3. I , nào Lrrcl udica a incidência cunr ulativa das

pcnalidadcs dos itens 13.i.2. i3.,l.l e ll.-1.4. principalmentc. scm prcjui/.o dç outras

hipóteses, em caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haia

cumulação de inadimplemento de e,-t-ntLu.tis cot&s nrenscis. e\frrcssünentc previstas.

lacultada a delesa pre\ iiir do intercssado, no nraro de l0 (dez) dias úteis.

13.4. ,4,s sançÕes pr§\istas nos ilcns i3.3.1, 13.,1.4 e 13.-3.5. pÍderâo ser aplicudts conjuntamente com os itçns

13.3.? e 13.3.3. l-aculiatla a delcsu prér,ia r.io inlerqssado. no prazo dc l0 (dez) dias Úrteis.

13.5. OcoÍendo à inÊxecução de que trata o item l-1.3. rcsena-sç ito órgrlo contBtante o direito de optar pela

olêna que se apresentar como aquela nrais !anajosa. pela ordem ,,1e olassiticação. comutticando-se. em seguid4 a

Clomissão Pumanentc de' t-icitação - CPI . pâru as providêncirs cabiveis.

13.6,À segunda adjudicatória- ocorrendo a hipótesc do Preço antcrior- ticaú sujeita às mesma^r condiçôcs

estabelecidas neste lldinl.

l-1.7. ,{ aplicaçâo das penalidades previstas nesta cláusula é de compctência cxclusiva da Prclêitura Vunicipal de

SÀo BERNARDO/MA.

Cldusnla Décinn Qua a- DOS C.4SOS OMISSOS:
l.l.l .Os casos omissos serão rcsolridos à luz da Lei n' 10.5201t)2. l)ccreto n' 5..150105e subsidiariam ente. no quc'

couber. as disposições dâ Lei n'8.6ó6i93 e suas alteraçÕcs PJsleriorcs. c dos princípios gerais de direito.

Cldusula Décinu Qulnto - DO FORO:
I5.l.Ficâ elcito o lbru da comarca de sÀo BERNARDO,IVí4, Ilsrado do l\íamnhào. para dirirnir quaisqucr

clúr,idi» orirrndas da interpretação dcste conlralo conr c\clusâo dc elualquer outro. por nrais priviiegiado que scja.

E, por estarcm justos e confatados. as pancs assinarn o presetltc Contrato. quc foi imprtsso en 03

(três) \,ias dc igual teor.

ile 2021

r3.1.2.

r3.3.3.

t3.3.4.

t3.1.5.
13.3.ó.

s.Ào llt:t{NARDo ,}-t,\íl\.1}\ )

(inrtrirlantc

C ontrataJa

t-,
itr
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dem

Este vt:lumc do cdital na modalidadc P.egão El.trônic() SRP n' 0l-112022, possui 3l (lrinla c unr)

pagilas. incluindo csta, nunr canrentt ordcnadirs.

(loni eutc dc L,iciração da l)rcléilulr l\'lunieipal de Si'io Bi:l{\^ltt)O,'NIÀ,
lllâr^anhào- enr de de 2022

icipal
tlliâ o l-inra

do

rnlmÇals

X.


